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وػٿ ڀڃیىځؽڄ: دیٍځڇبؼ ټیٱځٻ ثڅ غڃاڀځؽٴبپ ایٿ ـټبپ ٰڅ 

ده اق سٱٽیٷ، ثفای ـ٨ٟ دبوع وڃاالر خك٠ی ڂ ـثٗ 

اس٩ب٬بر اثشؽای ؼاوشبپ ثڅ دبیبپ ٤یف ټځشٝفڄ، ـټبپ ـڂ ثفای ثبـ 

 ؼڂٺ ثػڃڀځؽ!

٨ٱف ٰځیؽ ٰڅ چیر ـاچځٽبیی ثفای  ټٽٱځڅ ؼـ اڀشڇبی ـټبپ

ضؽن دبیبپ ـټبپ ڀٍؽیؽ ٰڅ ث١ؽ اق غڃاڀؽپ ټدؽؼ ـ٨ٟ 

 ټیٍڅ.
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   :خالصه

ی ٬شٷ  چٽڅ زیك ثڃی غڃپ ثڅ غڃؼ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ٠ٙف ٴځؽیؽڄ

چب ؼـ ټٍبٺ ضڃا ثیؽاـ ٌؽڄ ڂ اڀٵٍز اسڇبٺ،  ده اق وبٶ

قؼ. چٽڅ زیك ثفایً ٴځٳ ثڃؼ، اڂ  غٗ ټی  ی ٫ٍ٠ ـا وبیڅ

ؼاڀؽ ڂ ثف  ؼ؛ ټٙٽئٿ ثڃؼ ٰڅ ض٭ی٭ز ـا سځڇب غڃؼ ټیؼیڃاڀڅ ڀجڃ

اڂ ـا ټدځڃپ    غڃاوشځؽ اڀؽ! ټی اڂ اڀٳ ؼیڃاڀٵی زىجبڀؽڄ

ؼاڀىز  خٹڃڄ ؼچځؽ سب اق ٴځبڄ غڃؼ ثٱبچځؽ، اټب زڅ ٰىی ټی

  ڂا١٬یز زیىز؟
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 :مقدمه

زځیٿ ثف ٩ِطبر  ؼـ ٠دجٻ ٰؽاټیٿ ٬ٹٻ ؼٸً ټفاؼ ؼاؼ ایٿ

ایی ثڃؼٺ ٰڅ ڀؽایٻ ـا وفڀڃٌشٻ ـؼ غڃپ ـا ڀ٭ً ثكڀؽ! ضڃ

چب ٤ف٪  ٌځیؽڀؽ! ضڃایی ٰڅ ؼـ غڃثی ضشی ټڃـیبڀڅ چب ڀٽی

ثڃؼ، اټب آپ ٌیٙبپ اق ٰدب آټؽ؟! آټؽ ڂ ټفا ؼـ ١٬ف غڃؼ 

ٰفؼ ثڇٍشی ڀؽاـٺ ٰڅ اق آپ ـاڀؽڄ ٌڃٺ؟!  ٍٰبڀؽ! ٴٽبپ ڀٽی

دځؽاٌز ڂخڃؼٺ ثڅ  غڃؼ ـا ټبٸٯ ڂخڃؼٺ اغشیبـ ٰفؼ ڂ ڀٽی

اي ضٕڃـ  ویت ټٽځڃ٠څڀبټً وَځؽ ثػڃـؼ؟! ٌیٙبڀی ٰڅ 

ٰڅ ثب غب٘فاسٻ ٠دیٿ ٴٍشڅ ثڃؼ! ٌیٙبڀی ٰڅ     چبیً ٸطٝڅ

ـاڀؽ!  اٺ ټی ثفایٻ ویجی ټٽځڃ٠څ ثڃؼ ٰڅ ټفا اق قڀؽٴبڀی    سٽبټبً
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٬ٷ  -ؼاؼڀؽ، اټب غب٘في ؼـ ٬ٷ غب٘فاسً ثڃی غڃپ ټی

ٰفؼ! ڂا١٬بً زڅ  چب چٻ ؼوز اق غب٘فٺ ـچب ڀٽی غڃڀبثڅ

خڇځٻ غڃیً ٍٰبڀؽ؟! اق ټځی زځیٿ ټفا ثڅ  غڃاوز ٰڅ ایٿ ټی

ٰڅ ټدځڃپ ڀٵبچً ثڃؼٺ زڅ ٘ٹت ؼاٌز ٰڅ خڇځٽً ـا 

  ثڇٍشٻ ټبڀځؽ ٰفؼ؟
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٨ٹكی ـڀٳ ٴٍڃؼڄ ٌؽ! ٬ٹجٻ چٽسڃپ ٴځدٍٱی ٌٽبـ  ؼـ

غیىٻ ؼـ دی آپ ؼـ وجكِ   ڄثڃؼ! ڀٵب سذیؽپ ـا اق ِؽ ٴؿـاڀؽڄ

قؼ! ثب  ؼڂ ټی -ـا ټڇبـ ٰفؼڄ ثڃؼ، ؼڂ وفثبقی ٰڅ ؼـ ٨ٹكی ڂ

چبی اِالش ڀٍؽڄ،  ػُ وبٮ ثڅ ؼوز ثب ـیًؼیؽپ ٌ

ڀؽاڀىشٻ زٵڃڀڅ ؼوز ټبؼـ ـا ـچب ڂ ثڅ وٽزِ ٠ٙفي دف 

ٍٰیؽٺ! ڀٵبچٻ ٰفؼ، ٴڃیی ؼـ ڀٵبچً ـؼ ٤فیجٵی ٌٱبـ 

اٺ ـا ثڅ چٽیٿ  ی قڀؽٴی سڃاڀىشٻ اوٙڃـڄ ٌؽ؛ ټٵف ټٿ ټی ټی

ٌؽ ؼغشفی ڀٵبڄِ دؽـي ـا ثڅ  قڂؼی اق یبؼ ثجفٺ؟! ټٵف ټی

ڀبټً ـا ثب ث٥ٓ ڀٍىشڅ ؼـ ٴٹڃیٻ ٸت ؟! ټی وذفؼ٨فاټڃٌی 

  .قؼٺ ڂ غڃؼ ـا ؼـ آ٤ڃي اټځً دځبڄ ؼاؼٺ
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  !ثبثب؟ -

 ٰڃؼٰی،ٰڅ ؼـ ایبٺ  ٠ٙف غڃٌی٠ٙفي چٽبپ ثڃؼ! چٽبپ 

وبٶ سٽبٺ ثی آپ ٠ٙف زٵڃڀڅ چبیٻ ثڃؼ! ؼڄ  غڃاة جػًآـاټٍ

ثڅ ڂ ؼیؽٴبڀٻ ـا  څ؟! اق آ٤ڃًٌ ٨بِٹڅ ٴف٨شڄ ثڃؼٺوف ٰفؼ

ویالثی اق زٍٽبڀٻ وفاقیف سڃپ ٽزٍٽبڀً ؼڂغشٻ. اٌٯ چ

ٌؽ. ٨ٱف وَف آټؽپ  ٌؽڄ ڂ وَؽی ثفای ټڇبـي یب٨ز ڀٽی

چبی  ٴڃیی زفڂٮ !ؼچبیٻ سجىٽی ثف ٸجبڀٻ ڀ٭ً ق ٰبثڃن

ِڃـر دف غٻ  ٰفؼ؛  ا٨شبؼڄ ثف ثىشف ِڃـسً ټفا ټالټز ټی

زٵڃڀڅ سڃاڀىشی زځیٿ ٰبـی ؼـ ټڇفثبڀً ثب ثیكثبڀی ټی ٴ٩ز 

   !ض٭ٻ ٰځی ضڃا؟
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  ٬ؽـ ثكـٲ ٌؽی، ثبثب ثڅ ٬فثڃڀز ثفڄ. ایٿ څضڃا، ؼغشفٺ؟! ز -

ؼڂڀی ڀٵبچٻ ثڅ ؼـ غٍٯ ٌؽ سب ثیبپ ثٵٿ ؼغشف  چٽڅ وبٶ ټی

   !ٰڃزڃٸڃر اڂټؽڄ ټال٬بر؟

ثڅ ٤ڃًٌ ٴُٻ ٰفؼٺ. زٵڃڀڅ غڃؼٺ ـا ؼڂثبـڄ ؼـ ضّبـ آ

 ټبڀځؽ ؟! ټځی ٰڅ غڃؼ ؼـ قڀؽاڀی، ؼڂقظؼیؽڀً ټی ـ٨شٻ

 ڂ ـڂق ٰڅ یټځ! ؟ټی ـ٨شٻ دؽـٺ ؼیؽپ ثڅ زٵڃڀڅ ثڃؼٺ  ضجه

چبی چف ؼٺ ثڃؼ؛ زٵڃڀڅ ثڅ دؽـٺ  ١٘بټٻ ڀبٸڅ  ڂ اٌٯ ٌجٻ،

  !ـیػشٻ؟ ؼڂغشٻ ڂ ٨فڂ ڀٽی زٍٻ ټی
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ی دبٮ  ـا اق آپ ٨فٌشڅ ټبؼـ ثب٠ث ٌؽ ٰٽی غڃؼ  ڀَڃای غځؽڄ

چبیٍبپ ؼـ ؼٶ غڃؼ ـا  ٬بڄ غځؽڄ -ثب ؼیؽپ ٬بڄ .٨بِٹڅ ؼچٻ

 څ ثڃؼٺ...؛ آغف زٵڃڀڅ سڃاڀىش٨فوشبؼٺچكاـاپ ثبـ ٸ١ځز 

ٰفؼ. ڀڅ اق  چبیٻ ـا ٌفڂٞ ثڅ دیٽڃؼپ ٯ ؼڂثبـڄ ټىیف ٴڃڀڅاٌ 

ٴفیجبڀٻ  ثڃؼ چب ٠ؿاثی ٰڅ وبٶثبثز ثٹٱڅ اق  ،ٌڃ٪ ؼیؽپ دؽـ

ای  اق آپ وبیڅ ،! اق آپ خڇځٽی ٰڅ اویفي ثڃؼٺثڃؼ ف٨شڅـا ٴ

ٰڅ ټفا ؼـ ١٬ف ٴځبچبڀً ٍٰیؽ ڂ ثڅ چځٵبٺ ٘ٹڃٞ ـؼی اق 

ثڅ ڀبټٻ ! چٽبڀی ٰڅ ـؼ ٴځبچً ـا ڀٵؿاٌز اي ثب٬ی ویبچی

ٻ! آڂای ٌشڀٱفؼ ثفای ثبـِ ٴځبچً وٿ ٰٽی ؼا قؼ ڂ ٴٽبپ

  :اٺ ـا ثڅ اڂ ثؽڂقٺ زٍٽبپ وفظ ٌؽڄٌؽ دؽـ ټڃخت 
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  !اټیفٺ ٰدبوز؟ -

ثځؽ  -ؼاڀٻ زفا، اټب آپ اوشفن ٰؿایی ثڅ وفا٤ٻ آټؽ ڂ ثځؽ ڀٽی

  :ٸفقاڀٻ ٸت قؼٺ یبچ ڂخڃؼٺ ـا ؼـ غڃؼ ٍٰیؽ. ثب ٸت

  !ـج اق ٍٰڃـثبثب... ثفای ؼاڀٍٵبڄ ـ٨شڅ غب -

ڂ ؼـ اڀؽاغز ټبؼـ ڀٵبچی اق وف ٬ؽـؼاڀی ثڅ ڀٵبڄ غیىٻ 

غڃاوشٻ  ڀٽی. اق وػٿ ټٿ ٌفڂٞ ثڅ وػٿ ٴ٩شٿ ٰفؼسأییؽ 

ثٍځڃٺ، قیفا چف ٸجػځؽٌبپ ټفا ثیً اق دیً اق غڃؼ ټشځ٩ف 

ـ٤ٻ آپ  وبغز! ثڅ وٽز دفایؽ ٰڃزٱٻ ٬ؽٺ ڀڇبؼٺ ڂ ٠ٹی ټی
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ثڅ وػٿ  سٱڅ ٌؽڄ ثب ڀٍبٖ ٸت -زٍٽبپ ٴفیبپ ڂ ٬ٹت سٱڅ

  :ٴٍڃؼٺ

ثیبیؽ ؼیٵڅ، ټٿ ثبثبٺ ـڂ سبقڄ دیؽا ٰفؼٺ ؼـوز ڀیىز  -

  .ټڃپ خٹڃی ؼـ قڀؽاپ ـ٨ٟ ؼٸشځٵی ٰځیٻ! ثیبیؽ ثفیٻ غڃڀڅ

  .اٺ ڀڇبؼ دؽـ آټؽ ڂ ؼوشً ـا ثڅ ٌبڀڅ

  !ٰځڅ؟ ٬ؽـ ثكـٲ ٌؽڄ ٰڅ ـاڀځؽٴی ټی ؼغشف ثبثب ٰی ایٿ -

 ٽٟخ آپ ټیبپ  آچی ؼـ ؼٶ ٍٰیؽٺ! ڀجڃؼی ڂ ثجیځی ؼغشفر

ثڅ وٽشً  ـا وڃئیر سّځ١ی ٸجػځؽی ثب! ڄ ثڃؼٌؽ ټفؼ ؼـؼڀؽڄ

  :ٴف٨شٻ ڂ ٴ٩شٻ
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  !غڃای سڃ ثفوڃڀیٽڃپ؟ ټی -

! ٰٹٽبر ثفای اَؼا ٌؽپ ؾچځٻ ـا غبٸی ٌؽٺ یٯ ٸطٝڅ ټطڃ

ؼیؽٺ؟! اڂیی ٰڅ  ٰفؼڀؽ ڂ ٤ڃ٤بیی ؼـ ؼٸٻ ثڅ دب ٌؽ! وفاة ټی

سف ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ڀٵبڄ  ثب آپ ټبٌیٿ ټؽٶ ثبال ٰٽی دبییٿ

اٺ وځٵیځی  چبی ؼڂؼی چٻ ثف زڇفڄ ځٵیځً اق قیف آپ ٌیٍڅو

سڃاڀىشٻ زٍٻ اق آپ ثؽقؼٺ! ِؽای  ! ڀٽی؟ثڃؼ غڃؼيٰفؼ  ټی

ٴڃیب ؼٸٻ ثفای  .ٰفؼٺ دؽـ آټؽ ڂ ټٿ ؼـ ؼڀیبی ؼیٵفی ویف ټی

   !آپ خڇځٻ ڂ ٌیٙبڀً سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 12 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای زٍٻ ثٵیفٺ! ڀٵبچٻ ؼـ آپ  سڃاڀىشٻ اق آپ ټبٌیٿ ٸطٝڅ ڀٽی

ڄ ٌؽڄ ؼـ ٠یځٯ آ٨شبثی ٩٬ٹی قؼڄ ثڃؼ ڂ ڀؽایی زٍٽبپ دڃٌیؽ

   !ٴ٩ز: ڀٱځؽ غڃؼي ثبٌؽ؟ ؼـڂڀٻ ټی

سفوٻ  ڀڅ ؼغشفٺ، ټٿ زځؽیٿ وبٸڅ دٍز ټبٌیٿ ڀځٍىشٻ. ټی -

   !ثالیی وفسڃپ ثیبـٺ

اق ټبٌیٿ دبـٮ ؼـ اڀشڇبی  ٴڃڀڅ ٰڅ ؼیؽٴبڀٻ ـا ثڅ وػشی چٽبپ

  :ؼقؼیؽٺ، ثڅ دؽـ ٴ٩شٻ ټی غیبثبپ

  .ثفیٻ سب ټبٌیٿ سڃی  ٵؿاـثبٌڅ ؛ ڂوبیٹز ـڂ ث -
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ٌبیؽ ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ! ٌبیؽ ٠٭ٹٻ اق ٰبـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ٰڅ ؼڂ 

! ٌبیؽ آپ ٌیٙبپ ٠الڂڄ ثف ؼیؽٺ ټی اي ـا وبٶ سٽبٺ وبیڅ

ڂ ثفؼڄ  چبیً خٽٟ ٰفؼڄ ؼـ اوبن٬ٹجٻ، ؾچځٻ ـا ڀیك 

ټبٌیٿ ـا ـاڄ اڀؽاغشٻ  .ؼاؼٺ ٨فڂ ـا ث٥ٕٻ ڂ ٴكیؽٺ ٸت  ثڃؼ!

 ټبپ ـاڀؽٺ. ٽیی ٬ؽی ڂ ثڅ وٽز غبڀڅ

غبڀڅ، ؼڂثبـڄ آپ ث٥ٕی ٰڅ ٬ّؽ  ثڅ ټطٓ ـویؽپ ثڅ ؼـ 

سٯ غب٘فاسً  -غ٩څ ٰفؼڀٻ ـا ؼاٌز ٴٹڃیٻ ـا ٨ٍفؼ. سٯ

سڃاڀىشٻ ث٥ٕی  ثىز ڂ ټٿ سځڇب ټی ؼـ ؾچځٻ ڀ٭ً ټی

 ڀبدؿیف ـا ضبټٷ ٌڃٺ! اسٽبٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 14 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴڃڀڅ ویت ٴځبچً ـا ثڅ غڃـؼٺ  ټٵف زڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ایٿ 

٨ڇٽیؽ ٰڅ  ٸڅ اق ٠ب٫ٌ ٌؽپ زڅ ټیؼاؼ؟! ټٵف ؼغشفی چ٩ؽڄ وب

ٴڃڀڅ ټفا ؼـ ثځؽ زبچً اویف وبغز؟! اڂیی ٰڅ ٬ٹجی ؼـ  ایٿ

ویځڅ ڀؽاٌز، زٵڃڀڅ ؼٸً آټؽ ڂخڃؼٺ ـا ثڅ آسً ثٱٍؽ ڂ 

ؼـ ڀڇبیز ثب وٙٷ آةِ ڀجڃؼڀً غبٰىشفٺ ٰځؽ؟! آچی اق ١٬ف 

   !٬ٹجٻ ثڅ ٸت آټؽ ڂ ثىشفٌبپ ـا ټكیٿ ضىفر وبغز

ڂ  ڄغڃؼٺ آپ ـا ثٹځؽ ٰفؼ ؛ڀٵؿاٌشٻ دؽـ وبًٰ ـا ثیبڂـؼ

چب ثڅ غبڀڅ ڂاـؼ ٌؽٺ. ٸجػځؽچبیٍبپ غځدفی ؼـ  خٹڃسف اق آپ

ٰفؼ! ټىجت ڀجڃؼ آپ ٸجػځؽچبی دبٮ ؼـ ٘ی ایٿ  ٬ٹجٻ ٨فڂ ټی

؛ ټځی ٰڅ ؼـ ثځؽ ٠ٍ٭ی ٌبیؽ چٻ ڀڅځؽ وبٶ ټٿ ثڃؼٺ! ز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 15 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٌشجبچی اویف ٌؽڄ ثڃؼٺ زٵڃڀڅ زٍٽبڀٻ ـاوشی ـا ٌٱبـ 

څ وبٶ وٿ ؼاٌشٻ ڂ ڀشڃاڀىشىز ڂ دځح ٰفؼ؟! ټځی ٰڅ ثی ټی

اق خڇځٻ ڀٵبچً غڃؼ ـا غبـج ٰځٻ، ؼـ آپ وٿ ٰٻ  ثڃؼٺ

ٍٰیؽٺ؟!  زٵڃڀڅ دؽـٺ ـا اق ټیبپ آسًِ غٍٽً ثیفڂپ ټی

  !آسٍی ٰڅ ټٿ ثفا٨فڂغشڅ ثڃؼٺ ڂ ٴفیجبپ دؽـٺ ـا ڀٍبڀڅ ـ٨ز

ڂ غڃؼ ـا ثڅ آ٤ڃي اسب٬ٻ دځبڄ  ڄوبٮ ـا چٽبپ اثشؽا ـچب ٰفؼ

چٍز وبٶ ٰؿایی سځڇب چٽبپ اسب٪ اٺ ؼـ آپ  ؼاؼٺ! سځڇب ضبټی

چ٫  -ـوبڀؽٺ ڂ چ٫ثڃؼ! ڀ٩ڇٽیؽٺ زٵڃڀڅ غڃؼ ـا ثڅ سػز 

  .چٽیٍڅ سَفٺ چؽیڅ ٰفؼٺ چبیٻ ـا ثڅ ثبٸًِ
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انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 16 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چب ـؼ ؼٸشځٵی ثفای اڂ  چ٫ -آڂـ ثڃؼ ٰڅ ؼـ ټیبپ آپ چ٫ غځؽڄ

چبی  ؼٸٻ ثفایً سځٳ ثڃؼ؛ ؼٸٻ ثفای غځؽڄ .ٌؽ چٻ ؼیؽڄ ټی

٬شی ض٫ ثیبپ آپ ـا وڃغشٻ ڂ ٍٰیؽ ڂ ټی ؼـڂ٤یځً دف ټی

ٍٰیؽ! ثفاؼـی ٰڅ ټطجز ـا  ڀؽاٌشٻ. ؼٸٻ ثفای اټیف ڀیك دف ټی

 ټبپ سٽبٺ ڂ قچفی ؼیٵف ثڅ غڃـؼټبپ ؼاؼ! ا٘فا٨ٻ ـا ٰڅ ؼـ ض٫

 ،چب آپثڅ غب٘ف ؟ ټٵف ټٿ ؼیؽټٍبپ زفا ڀٽی ڀٵبڄ ټیٱفؼٺ،

 ڂخڃؼ ثب ټٵف! ؟ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ وف دؽـ ثؽڂپ ـا وبٸٻ  چٍز

 ؼٸٻ ٰڅضبٶ  زفا! ؟ڀٍؽڄ ثڃؼٺ دځبڄ ثفایٍبپ اٺ دځبچی ثی

ٷ غبٸی ٌٱ ثؽسفیٿ ثڅ ـا دٍشٻ ؽ،یٍٰ ټی دف ثفایٍبپ

 اڀؽ؟  ٰفؼڄ
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 17 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبیٻ ـا چٽبڀځؽ چٽیٍڅ ؼـ  چ٫ -ِؽای ټبؼـٺ ټڃخت ٌؽ چ٫

  .چبیٻ ؼ٨ٿ ٰځٻ چبیٻ ـا ؼـ ـؼ اٌٯ ٴٹڃ غ٩څ ٰځٻ ڂ ؼٸشځٵی

  .غڃاؼ دیًٍ ثبٌی ضڃا ؼغشفٺ، ثیب ثبثبر ټی -

چب ؼـ  چبیً چف ؼٺ ١ٌٹڅ غځؽڄثب ؼیؽپ  ىزؼاڀ ټبؼـ ڀٽی

، غڃٌی ٌیٙبپ ؽ. ټٿ ثفای غڃٌی آپیٍٰ ڂخڃؼٺ قثبڀڅ ټی

  ...ـا اق غڃؼٺ ؼـی٣ ٰفؼٺ ڂ اڂ

چبیٻ ڀٽبڀؽ.  ؼوشبڀٻ ـا ثف ِڃـر ٍٰیؽٺ سب ـؼی اق ؼٸشځٵی

س١ٹٷ غڃؼ ـا ؼـ آ٤ڃي  چبیٻ ـا س١ڃیٓ ٰفؼٺ ڂ ثڅ ثی ٸجبن

ټڇبثب  ای وڃغشڅ ثڃؼ، ضجه ٰفؼٺ. ثی دؽـی ٰڅ اٰځڃپ ټڇفڄ
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 18 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای  ٰڅ ثبألغفڄ ضبټی ٍٰیؽٺ؛ اضىبن آپ ٠ٙفي ـا ثڅ ـیڅ ټی

ـ٤ٻ سٽبٺ  یب٨شٻ ڂ وبیڅ دؽـ ثف وفٺ وبیڅ اڀؽاغشڅ ٠ٹی

چبی ؼـڂڀٻ ڀڃـی و٩یؽ، چف زځؽ ٰٻ وڃ ـا ؼـ ٬ٹجٻ  ویبچی

  .ٰفؼ ټی  ـڂٌٿ

ڀڃاقي ؼوشبڀً ثف ټڃچبی ثٹځؽٺ ضبٸٻ ـا غڃي ڂ ؼٸٻ ـا 

ٰفؼ. اڂ چٻ ٠ال٬څ غبِی  ثیً اق ثیً وف ـیك اق ؼٸشځٵی ټی

  !ز...بی ټڃچبیٻ ؼاٌچ ؼـ ثبقی ٰفؼپ ثب ٘فڄ

چب  ؼاڀٻ زٵڃڀڅ ث١ؽ اق وبٶ ڀٻ اٌٯ ثڅ زٍٽبڀٻ ڀٍىز. ڀٽی

  .غڃاثی ٠ٽی٫ زٍٽبڀٻ ـا ثڅ غڃؼ ټڇٽبپ ٰفؼ

***  
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 19 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

! ثب ثڇز ڀبټً ـا ثڅ ٸت ثڃؼ ٴځدیؽ ٰڅ اڂ ټ٭بثٹٻ ؼـ ثبڂـٺ ڀٽی

  :آڂـؼٺ

  !ٰیبپ؟ -

ټځی ټ٭بثٹً ڀجڃؼ. ؼوشً ثڅ ٰٽفي  ٰفؼ! اڀٵبـ ڀٵبچٻ ڀٽی

ـ٨ز. ثب ؼیؽپ ثف٪ اوٹطڅ ټفؼټٯ زٍٽبڀٻ ٴٍبؼ ٌؽ! 

اوٹطڅ ـا ثڅ وٽشٻ ڀٍبڀڅ ـ٨ز! ِؽایً ٴځٵی غبِی ؼاٌز 

  .ثػٍیؽ ڂ اثڇز ثیٍشفی ثڅ ٬بټز ثٹځؽي ټی

   !ضڃای ټٿ -
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 20 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ِؽایی  ڂ ٌؽ ٍٰیؽڄ  ټبٌڅ ٰڅ "خبڀٻ"ٸجبڀٻ غڃاوز ثٵڃیؽ 

 ٘ځیٿ چبیٻ ٴڃي ؼـ ـا غفاي ٴڃي خی٥ی ڂ ټڇیت

  !اڀؽاغز

؛ ثٹٱڅ آپ سیفی ثڅ ټٿ ڀػڃـؼڄ ثب ضیفر ثڅ ٠٭ت ثبقٴٍشٻ.

ڄ ٤ف٪ ؼـ غڃپ ـڂی قټیٿ ؼـاق ٌؽ٨فٌشڅ ثڃؼ ٰڅ ثب ِڃـسی 

! ڀ٩ه ثفای سځ٩ىٻ ٰٻ آټؽ! اڀٵبـ سٽبٺ اٰىیمپ آپ اسب٪ ټڅ ثڃؼ

  !چبیً قڀؽاڀی ٰفؼڄ ثڃؼ ٴف٨شڅ ـا ؼـ ـیڅ

  :ـڂی ؼٸٻ ٌؽ ؼوز ثف ٴٹڃ ڀڇبؼٺ ڂ ِؽای ټ٥ٽڃٺ آڂاـی

   !ڀٱٿ ٰیبپ، ڀٱٿ ټٿ ؼڂوز ؼاـٺ! خبپ ضڃار ڀٱٿ -
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اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 21 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای اي ثڅ ټٿ  ٌځیؽ. ثب زٍٽبپ ٌیٍڅ اڀٵبـی ڀٽی

ڀٵفیىز! اڀٵبـ ؼـ ثبسال٬ی وفاوف ٴځبڄ اویف ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ  ټی

ـ٨شٻ! چٽسڃپ ِیؽی ؼـ زځٵبٶ  چف ٸطٝڅ ثیٍشف ٨فڂ ټی

ڃٺ! قؼٺ سب ثٹٱڅ اق آپ اسب٪ ٰؿایی ـچب ٌ ِیبؼ ؼوز ڂ دب ټی

یٯ ثبـڄ سٽبٺ ڂخڃؼٺ ؼـ وفټبیی ڂ٧ِ ڀبدؿیف ٨فڂ ـ٨ز! 

چبی ڀٵفاپ دؽـ  زٍٽبڀٻ سب آغفیٿ ضؽ ٴٍڃؼڄ ٌؽ ڂ ؼـ ڀٵبڄ

چبی ثبقٺ وفٺ ـا  ڂ ټبؼـ وبیڅ اڀؽاغز! ټبؼـ ثب ؼیؽپ زٍٻ

  .ثڅ آ٤ڃي ٍٰیؽ
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 22 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

خبٺ!  ؼیؽی ؼغشفٺ! آـڂٺ ثبي ٠كیكٺ، ټٿ ایٿ غڃاة ټی -

پ ٌیبؼ ثڇز ثفوڅ؛ ٴؿاـیٻ ؼوز اڂ ثبثبر چىز. ؼیٵڅ ڀٽی

  .ثڇز ٬ڃٶ ټیؽٺ ټبټبپ

غڃاوشٻ اٸشٽبوً  چبیٻ ؼـ آ٤ڃًٌ ٌٱىز! ټی چ٫ -چ٫

ٰځٻ سځڇب ثبـی ؼیٵف ثٵؿاـ آڂای غٍٽٵیٿ ِؽایً ـا 

ثٍځڃٺ! سځڇب یٯ ثبـ ؼیٵف ؼـ آ٤ڃي دف چیبچڃیً ٤في 

چبیً ثؽڂقٺ سب ټفا  ٨٭ٗ یٯ ثبـ ؼیٵف زٍٻ ثڅ ٸت !ٌڃٺ

  !ضڃای غڃؼي ثػڃاڀؽ

بپ ؼوشبپ ټبؼـ آقاؼ ٰفؼٺ ڂ ثڅ دؽـی ٰڅ ثب وفٺ ـا اق ټی

ڀٵفیىز زٍٻ ؼڂغشٻ! ض٫  ڀٵبچی چبج ڂ ڂاج ټب ـا ټی
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 23 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زځیٿ ټشطیف ٌڃؼ. ټٵف اڂ سب ثڅ ضبٶ اوٻ ٰیبپ ـا  ؼاٌز ایٿ

ثڅ ٴڃي ٌځیؽڄ ثڃؼ؟! یب اِالً ټٵف ثڃؼ ٰڅ ثػڃاچؽ خڇځٻ 

  :ؼغشفي ـا قڀؽڄ سٽبٌب ٰځؽ؟! دؽـ ٸت قؼ

 ضڃا ڀفوڅ؟ زی ټیٵی وٽیڅ؟! ؼوز ٰی ثڅ  -

  .ڀٵبچی ثڅ زٍٽبپ غیه ټٿ ٰفؼ

   غڃثی ؼغشفٺ؟ -

زٍٽبڀٻ ـا ثڅ ڀٍبڀڅ سأییؽ ٨فڂ ثىشٻ. ټبؼـ اق سػشٻ ثفغبوز. 

ټٿ ٰی ثڅ اسب٪ آټؽڄ ثڃؼٺ؟! ټبؼـ ثبقڂی دؽـ ـا ؼـ زځٵبٸً 

  :اویف ٰفؼ ڂ ٴ٩ز
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 24 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  .ثیب ثفیٻ. ث١ؽاً ثفار سڃٔیص ټیؽٺ -

ٺ. ؼوشٻ ثڅ ڂاـ خٽٟ ٰفؼ غڃؼ ـا ؼـ سػز ثڅ ِڃـر خځیٿ

اي ٌؽٺ.  چیر سأټٹی ڂاـؼ ٩ِطڅ ثی .وٽز ټڃثبیٹٻ ؼـاق ٌؽ

 ثڅ سٽبٺ وبٶ ؼڂ! ٍٰیؽٺ ڂاـ ضىفر آچی ،وجك ثب ؼیؽپ زفا٢

 چب ٌت ؼاڀىز ټی اڂ اِالً! ؼڂغشٻ ټی زٍٻ ٸ١ځشی  زفا٢آپ 

 ؼڂ! ؽ؟ٌ ټی غیفڄ ـڀٵبـڀٵً چبی ٠ٱه ثڅ ضڃایی ِجص سب

 ڂ ـڂق سٽبٺ وبٶ ڂؼ! ؼاؼ ټی ٰیبپ ثڃی چبیٻ ٰبثڃن سٽبٺ وبٶ

  !ثڃؼ ثڃؼڀً قټبپ اق سف خڇځٻ ٌجٻ
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 25 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴفؼڀً آچی قڀدیف ٘الیی دفڂ٨بیٹً ـا ٴٍڃؼٺ. ؼیؽپ آپ 

اي  ثبـ ثف زڇفڄ ؼیٵف اق ٸجبڀٻ خؽا ٰفؼ! اڀٵٍشٻ ـا ڀڃاقي

 ای ٬بٟ٘ ثڃؼ! ٍٰیؽٺ. ی١ځی اڂ ڀیك ؼٸشځٳ ټٿ ثڃؼ؟! خڃاة، ڀڅ

 ای ٰڅ ثڅ دځح وبٶ چؽ٨ً سځڇب وفٴفټی ثڃؼ! وفٴفټی اڂ

ٌؽ ټڃخت  ٌفاٰشٻ ؼـ ؼڂقغً ٌؽ...ټیؽ ڂ ټڃخت اڀدب

ټفا ثب ثبـی ی ټیٍؽ ڂ ؼڂ وبٸ ؽڄٴځبچً ـا ثب غڃؼ ٌفیٯ ٌ

ڄ اي ـچب ٰفؼ ی چكاـ سځی اق ؼٸشځٵیا وځٵیٿ اق ٴځبڄ ڂ ڂقڀڅ

  ثڃؼ.

ٌؽ چكاـټیٿ دیبټی  اڀٵٍشبڀٻ ثفای ڀڃٌشٿ دیبٺ ٸ٥كیؽ؛ اټب ټی

ڂا١٬بً ! اڂ ڀٽی ڀڃٌز ٌؽ ڂ دبوػی ثفایً ٰڅ ؼیؽڄ ټی
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 26 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

دؽـٺ ـا ٴف٨ز  !اٺ ـا ِالثڅ ٍٰیؽ ڂ ـ٨ز ٌیٙبپ ثڃؼ! قڀؽٴی

اٺ ـا سجبڄ ٰفؼ ڂ  ڂ ـ٨ز! ثفاؼـٺ ـا ٴف٨ز ڂ ـ٨ز! خڃاڀی

ثڃؼڀً ـا  ؼاـِ ی غځؽڄ غڃاچفٺ ـا ٴف٨ز ڂ ـ٨ز. ڂ٠ؽڄ !ـ٨ز

چب دؿیفای  ؼاڀىز ایٿ ڂ٠ؽڄ ؼاؼ ڂ غؽا ټی ؼـ چف ټفضٹڅ ټی

 زځؽیٿ ؼغشف ثڃؼ! 

 ،ڀؽاٌز ویځڅٴ٩ز ٬ٹجی ؼـ  څ ټیض٫ ثب غڃؼي ثڃؼ؛ چٽیٍ

 ؼیٵف ضشی ضبٶ! ڂخڃؼي ـا ثڅ ڀبٺ ټٿ غڃاڀؽڄ ثڃؼ سٽبٺ اټب

  .ڂخڃؼ ڀؽاٌز

آچی ٤ٹیٛ ٸجبڀٻ ـا ٴفټب ثػٍیؽ. ټڃثبیٷ ـا ثب ضفَ 

 ثف ٰڃسبڄ ٍٍٰی ڂ ٴف٨شٻ ؼوز ؼـ ـا ټڃچبیٻ. اڀؽاغشٻ  ٰځبـ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 27 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 چٽبڀځؽ ٰڅ ټځی ثب سڃاڀىز زٵڃڀڅ. ٰفؼٺ ایدبؼ سبـچبیٍبپ

 ټفڂـ ثب ڂ ثىشٻ ـا چبیٻ زٍٻ! ٰځؽ زځیٿ دفوشیؽټً ټی اٸڇڅ

  .ىزڀٍ ٸجبڀٻ ثف قچف سٹػی ثڅ ٸجػځؽی غب٘فاسً ثفغی

  "دځح وبٶ ٬جٷ"

ٰفؼ. وفٺ ـا  اٺ ـا ڀڃاقي ټی ثڃی ثبـاپ غبٮ غڃـؼڄ ثیځی

ٰبټالً اق دځدفڄ ثیفڂپ ثفؼٺ ڂ ڀ٩ىی ٠ٽی٫ ٍٰیؽٺ. ثب 

غٷ چبیی ٰڅ ؼڂـ دڇٹڃچبیٻ ضّبـ ٌؽ، وفٺ ـا ثڅ ؼا ؼوز

چبیٻ، ٸجػځؽی  ٍٰیؽٺ. ثب دیسیؽڄ ٌؽپ آپ ٠ٙف سٹع ؼـ ثیځی

. ِؽایً ٘ځیځی ثٻ ؼـ ٌؽ ټڇٽبپ چبیٻ ٸت  وفاوف آـاټً ثف

  :چبیٻ ڀڃاغز ٴڃي
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 28 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  .غڃـی ٰځی؟ ثیب سڃ، وفټب ټی ٰبـ ټی ضڃاٺ ؼاـی زی -

  :وفٺ ـا ثڅ ویځڅ وشجفي سٱیڅ ؼاؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

  .ٺ ڀٱٿ ؼیٵڅؼڂڀی ټٿ ٠ب٫ٌ ثبـڂڀٻ؟ ؼ٠ڃا ٰیبپ، ټٵڅ ڀٽی -

 ؼـ ٬جٷ اق ثیً ټفا ڂاڀؽاغز  ټڃچبیٻ اي ؼوشی ثف ثڃوڅ

ـا ثڅ  ٿ ټكاضٻ آـاټ٩ًسٹ آپ ِؽای چٻ ثبق. ٍٰیؽ آ٤ڃي

ٻ زفا، اټب چٽیٍڅ اق ٸفقیؽپ آپ ىشؼاڀ ! ڀٽیٰبټٻ قچف ٰفؼ

. ټفا ـچب ٰفؼ ڂ ؼٸٻ ټی اڀؽاغز ای ٠ٽی٫ ؼـ سٹ٩ٿ، ؼٸٍڃـڄ

  :ثب ٰٽی ٨بِٹڅ ټڃثبیٹً ـا دبوع ؼاؼ

  !ٹڅث -
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 29 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀٵبچی ثڅ زٍٽبپ ټٍٱی ـڀٵً اڀؽاغشٻ. اڂ ڀیك ڀٝفی ثڅ ټٿ 

ٰفؼ ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽ. چٽبڀځؽ چف ٴبڄ ضه ٰځدٱبڂی 

ؼـڂڀٻ ـا ثڅ سٱبدڃ ثبق ؼاٌز ڂ دٍز ؼـ اسب٪ ٴڃي ثڅ 

   .چبیً وذفؼٺ ضف٦

  !وب٠ز دځح -

  .اڀؽٰی ٴؿٌز ڂ ؼڂثبـڄ ِؽای غ٩ی٩ً ثڅ ٴڃٌٻ ـویؽ

  .ؼوشز ثڇً ثػڃـڄڀڅ آـي! ڂای ثڅ ضبٸز ٨٭ٗ  -

! ـویؽ دبیبپ ثڅ غٍٽٵیځً ِؽای ٰٻ -ٰٻ   ثب ؼڂـ ٌؽڀً

. ڀڅ آـي ڄ ثڃؼٺً ڀ٩ڇٽیؽچبی ضف٦ اق چیر چٽیٍڅ چٽسڃپ
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 30 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چب  ی آپ چٽڅ !ٌځبغشٻ، ڀڅ آـټبپ ڂ ڀڅ وذڇف ڂ ٠ٹی ـا ـا ټی

ټبپ ٌؽڄ ثڃؼڀؽ! اټبپ اق آپ ـڂقی  خكئی ڀبٌځبغشڅ اق قڀؽٴی

اوذځؽ ـڂی آسً وفظ ! چٽسڃپ دفویؽٺ ټیاڂ ٰڅ وؤاٸی اق 

  !ـثڃؼ ی وػٿ ٴڃیی ـا اق ټٿ ټی ٌؽ ڂ اخبقڄ ټی

  "ثبقٴٍز ثڅ ضبٶ"

ٰبي ؼـ چٽبپ ـڂقچب ثب ٰٽی دب ٨ٍبـی ٬ّؽي ـا 

ی ثڅ غڃؼ ٌؽٺ! ٸ١ځش ز خبڀٻ ټبڀ١ً ټی٨ڇٽیؽٺ ڂ ثڅ ٬یٽ ټی

ٰڅ ؼـ سٽبٺ ٘ڃٶ ٠ٽفٺ خك ثؽثػشی زیكی  ٨فوشبؼٺ. ثڅ ټځی

چبی آ٨شبة ؼـ ؼیؽٺ  ١څاٺ ڀؽاٌشٻ! اڂٸیٿ اٌ ثفای غبڀڃاؼڄ

  !قؼ. ټفڂـ غب٘فاسً ٰٽف ثڅ ٬شٷ قټبپ ثىشڅ ثڃؼ ټی
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 31 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڂ وب٠ز ـا اق ـڂی ٩ِطڅ  ڄڅ ثؽڀٻ ؼاؼًٰ ڂ ٬ڃوی ث

قؼ.  ټڃثبیٹٻ خڃیب ٌؽٺ. وب٠ز ضڃاٸی ًٌ ِجص دفوڅ ټی

ڀڃاقٌی ثڅ زٍٽبڀٻ ؼاؼٺ ڂ اق خبی ثفغبوشٻ. ثب ضفٰشی 

ای ٸطب٦ ِڃـسی ـڀٳ ـا ـڂی سػشٻ دڇٿ ٰفؼٺ ڂ  ضف٨څ

  .ثفای ٌىشٿ ؼوز ڂ ِڃـر ـاچی وفڂیه ثڇؽاٌشی ٌؽٺ

ث١ؽ اق ٍٰیؽپ ؼوشی ثڅ وف ڂ ـڂیٻ خبټڅ ی ٰبـ ثڅ سٿ ٰفؼٺ 

غڃاثٻ ڀٽی آټؽ...  ای ٴف٨شٻ سب ؼـ ټىیف ټیٷ ٰځٻ. ڂ ٸ٭ٽڅ

چٽبپ زځؽ وب٠ز غڃاة ـڂی قاڀڃی دؽـ، ضٱٻ ؼڂ ـڂق 

 ټشڃاٸی اوشفاضز ـا ؼاٌز.
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 32 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

پ آ٪ ڀبزیكی ؼـ ٰفؼٺ ڂ ض٭ڃ ٰبـ ټی ای ٰڃزٯ ؼـ آسیٹڅ 

ٰڅ غڃاة دؽـ ڂ ټبؼـ ـا ثف  . ثؽڂپ آپٴیفٺ ثڃؼ چب ؼوز وبٶ

چٻ ثكڀٻ، اق غبڀڅ غبـج ٌؽٺ. ؼوشی ثف ټبڀشڃی ټٍٱی ـڀٵٻ 

. ٰٽی ٌبٶ ٌڃؼ ٍٰیؽٺ سب ِٰفچبی ا٨شبؼڄ ثف ثُشځً وب٦

٘ڃوی ـڀٵٻ ـا خٹڃ ٍٰیؽٺ ڂ ٰی٧ ؼڂـثیٿ ـا ـڂی 

ـؼ ٰفؼپ یٯ  چبیٻ سځٝیٻ ٰفؼٺ. ټىیف زځؽاڀی ڀجڃؼ ڂ ثب ٌبڀڅ

  .ـویؽٺ زڇبـ ـاڄ ثڅ آسٹیڅ ټی

چځٵبٺ ٴؿـ اق زڇبـ ـاڄ ثڅ ِڃـر سّبؼ٨ی ڀٵبچٻ ټیع ؼـ آپ 

غڃؼي ثڃؼ! چٽبپ ټبٌیځی ٰڅ ټ٭بثٷ  .ټبٌیٿ ټٍٱی ـڀٳ ٌؽ

ټ٭بثٷ زفا٢ ٬فټك ایىشبؼڄ ثڃؼ! ثب ضبٶ ، ؼیؽڄ ثڃؼٺقڀؽاپ 
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 33 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چٽبپ ٠یځٯ  ثب اي ؼاٌشٻ ٰڅ ٰځٱبي و١ی ؼیؽپ ـاڀځؽڄ

 ثڅ زٍٽبڀٻ غیفڄ ٌؽ.غبٰىشفی ـڀٳ 

٬ؽـ ٴؿٌشڅ ثڃؼ ټجڇڃر ټیبپ غیبثبپ ایىشبؼڄ  ؼاڀٻ زڅ ڀٽی 

چبیٻ ـا  چب اخجبـاً ٬ؽٺ ثڃؼٺ ٰڅ ثب ِؽای ټ١شفْ ثڃ٪ ټبٌیٿ

٬ٹجٻ ثڅ سځؽی ټیٱڃثیؽ ڂ ڀ٩ىٻ ثڅ ٌٽبـ   .ضفٰز ثػٍیؽٺ

 ا٨شبؼڄ ثڃؼ.

 ثڅ ڀٵبچی ڂ ٍٰیؽٺ  ی غیبثبپ ٰځبـ غڃؼ ـا ٨ڃـا اق ِطځڅ

ثب وف٠ز ڀڃـ ټیبپ آپ اقؼضبٺ  .ؼٺوجك ٌؽڄ ٰف زفا٢

چب ٴٻ ٌؽ ڂ ڀ٩ڇٽیؽٺ ثڅ ٰدب ـ٨ز. ٌبیؽ سڃچٻ  ټبٌیٿ

قؼٺ! اق ټځی ٰڅ وبٸی دیً ؼـ ثیٽبـوشبپ ـڂاڀی ثىشفی  ټی
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 34 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اق آپ ـڂقی ٰڅ  ـ٨ز؟!  ـ٨ز! ټی ثڃؼٺ سڃ٬ٟ ثیً اق ایٿ ڀٽی

آپ ٌیٙبپ ټفا ثڅ ڂ٠ؽڄ اقؼڂاخٽبپ ؼـ سیٽبـوشبپ ـڂاڀی ـچب 

چف ثبڀیڅ ثڃؼ ٘جی١ی اٸی چب ٘جی١ی ثڃؼ... ٰفؼ، آپ ڀب غڃي اضڃ

! وفی ثفای ټی ؼیؽٺ چبیٻ ڀیك ٰبثڃن ثڃؼڀً ـا ؼـ ثیؽاـی

   .ٺ ڂ ثڅ وٽز آسٹیڅ ٬ؽٺ ٴؿاٌشٻاؼؼ سٱبپ ـچبیی ا٨ٱبـ

ثبق چٻ یٯ ـڂق سٱفاـی؛ ثبق چٻ چٽبپ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼچبیی 

قؼڀؽ! ٌی٩ز  ٰڅ ثب لوز چبی ټكغف٨ٍبپ ٴځؽی ثڅ ضبٸٻ ټی

ـ٠ؽ ٴؿـ ٰفؼ. آغفیٿ ٠ٱه ـا چٻ اق آپ ٰبـی ثڅ وف٠ز 

اڀؽاغشٻ ڂ ؼڂـثیٿ ـا سبقڄ ثڅ ؼڂـاپ ـویؽڄ ٠فڂن ڂ ؼاټبؼ 

  :٘ڃـ ٌفڂٞ ثڅ وػٿ ٴ٩شٿ ٰفؼٺ دبییٿ ٴؿاٌشٻ. چٽبپ
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 35 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځیٻ ڂ  چبسڃپ ـڂ ٜبچف ټی ی ؼیٵڅ ٠ٱه س٭فیجبً چ٩شڅ -

ؼیؽٺ ثفای سطڃیٹٍڃپ. سڃی ایٿ زځؽ ـڂق  غڃؼټڃپ غجف ټی

ای  چٻ سٽڃٺ ٌؽ، ؼـغڃاوز ؼیٵڅوفټڃپ ٌٹڃ٤څ. ٰبـ ٌٽب 

 ڀؽاـیؽ؟ 

ث١ؽ اق وذبن چبی ٨فاڂاپ ٰڅ ثڅ ڀڃ٠ی ضبٸٻ ـا ثیً اق ثیً 

ٰفؼ، اق آسٹیڅ غبـج ٌؽڀؽ. ِؽای وفضبٶ ڀ٩یىڅ  غفاة ټی

  :چبیٻ دیسیؽ ٰڅ ضؽڂؼاً وی ڂ دځح وبٶ وٿ ؼاٌز ؼـ ٴڃي

ټ١ف٨ز ٌؽی؛ ټیبی ڂ  خب ثجیځٻ سڃ ـڂ ضڃا غبڀڃٺ. ثی ثیب ایٿ -

ٴیفی اق ایٿ ِبضت ٰبـ دیفر ؼیٵڅ! ٌځیؽٺ  ف ڀٽیټیفی، غج

  .٠كیكٺ ټجبـٰڅ... اڀٍب دؽـر آقاؼ ٌؽڄ.
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 36 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  :ثب ٸجػځؽی ڀىجی ثڅ وٽشً ٬ؽٺ ڀڇبؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

ـڂقچب یڅ   غیٹی ټٽځڃپ ڀ٩یىڅ غبڀڃٺ، غڃي ثبٌی؛ اټب ایٿ -

  !غڃـؼڄ ؼـٴیف ثڃؼٺ. ٌٽب ټٿ ـڂ ثجػً

شف ثڅ چبیی ٰڅ ثیٍ اٺ ڀڇبؼ ڂ ٴفٺ ِطجز ؼوشی ثف ٌبڀڅ

ٰٻ سبـیٯ  -ثبقخڃیی ٌجیڅ ثڃؼ، ٌؽیٻ. ثب ؼیؽپ چڃا ٰڅ ٰٻ

ٌؽ، ٨ڃـاً ڂوبیٹٻ ـا خٽٟ ڂ خڃـ ٰفؼٺ ڂ چٽفاڄ ثب ڀ٩یىڅ  ټی

  .غبـج ٌؽیٻ

 غڃای ثفوڃڀٽز؟  ضڃا ٠كیكٺ، ټی -
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 37 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـأی ٘ف٦ چبیی ٰڅ ټٍػُ ثڃؼ  ٬ؽـ اق آپ س١بـ٦ آپ

چب  ثڅ آپڀجڃؼ یٱی   ! آغفٰڅ ضؽ ڀؽاٌز آټؽ ڀیىز، ثؽٺ ټی

ػځؽی ٸج ثب ڂ ؼاؼٺ سٱبپ وفی  «ڀیٱی ڂ دفوً؟!»ڃیؽ: ثٵ

  :سّځ١ی ٸت قؼٺ

غیٹی ټٽځڃپ. غڃڀڅ ڀكؼیٱڅ، غڃؼٺ ټیفٺ. ٌٽب قضٽز  -

  !ڀٱً

اٺ ڀڇبؼ ڂ ثب ٸجبپ ڀبقٮ ِڃـسی ـڀٵً دبوػٻ  ؼوشی ثف ٌبڀڅ

  :ـا ؼاؼ

  .ثیځٽز. غؽاضب٨ٛ ٴٹٻ ٨فؼا ټی ،ده ثبٌڅ -
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 38 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ ثب آپ ټبڀشڃی ٸجػځؽی ثڅ ټ١ځبی غؽاضب٨ٛ قؼٺ ڂ ثڅ اڂیی 

ٌؽ، ڀٵفیىشٻ. ٰٽی ث١ؽ اق  ثٹځؽ قـؼ وڃاـ ټبٌیځً ټی

ـ٨شځً آـاٺ ثڅ وٽز غبڀڅ ٬ؽٺ ڀڇبؼٺ. اق اثشؽای ټىیف 

 !وځٵیځی ثیً اق ضؽ ڀٵبچی ثف وفٺ وبیڅ اڀؽاغشڅ ثڃؼ

غڃاوشٻ ثڅ ٠٭ت ثفٴفؼٺ، اټب اق ؼیؽپ ؼڂثبـڄ آپ ټبٌیٿ  ټی

ڀٵبڄ  ـ٨شٻ ڂ ا٘فا٨ٻ ـا اِالً ټی .ٰؿایی چفان ؼاٌشٻ

 ٰفؼٺ. ڀٽی

ٍٰیؽ! سبة  ثف ؼٸٻ غځدف ټی ،سفن ثبای سڃاٺ  ؼٸٍڃـڄ 

ٴبڄ آؼٺ ِجڃـی ڀجڃؼٺ! ٘ی ضفٰز آڀی ثڅ ٠٭ت  ڀیبڂـؼٺ. چیر

ؽی قؼٺ. ثبقٴٍشٻ ڂ ثب ؼیؽپ آپ ټبٌیٿ ټٍٱی ـڀٳ، ٸجػځ
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 39 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀجڃؼ ٺ ڂ ٬فاـ ؼق سڃچٻ ڀٽیآڀٱڅ ٨ٱف  ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ؟! اق

فؼٺ، ٸجػځؽٺ سٍؽیؽ ثبقٴآڂـ   ؼڂثبـڄ ثڅ آپ آوبیٍٵبڄ غ٩٭بپ

ی آپ ټبٌیٿ ٰڅ چځڃق ٌػّی ڀبچڃیز ثڃؼ، ثب  ٌؽ. ـاڀځؽڄ 

چبی ټٿ ؼـ ٰڃزڅ دیسیؽ! ثڅ خبی غبٸی ټبٌیٿ  ؼیؽپ ڀٵبڄ

ٰڅ اڀٵبـ اق اثشؽا ڀجڃؼ! چٽبڀځؽ آپ  ٍیؽڀٵبڄ ٰفؼٺ! ٘ڃـی دف ٰ

اي  ٰفؼ ٰڅ چف ٰدب ڀٍبڀیدځڇبپ ٰڅ خڃـی غڃؼ ـا  ،ٌیٙبپ

  !ڀجڃؼ ،ویؽٺدف ټی

یٻ ـا وف٠ز ثػٍیؽٺ ڂ ثڅ غبڀڅ ـویؽٺ. ثڅ ټطٓ چب ٬ؽٺ

ڂـڂؼ زٍٽبپ آ٩ٌشڅ ټبؼـ سیف ڀٵفاڀی ـا ؼـ ؼٸٻ دفسبة ٰفؼ. 
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 40 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٘ڃـ و١ی ؼـ ٨ڇٽیؽپ  ٰفؼٺ ڂ چٽبپ چبیٻ ـا غبـج ټی ٩ًٰ

  .ټبخفا ؼاٌشٻ

  .ٌؽڄ ټبټبپ؟ ثبثب ٰدبوز، ؼٸٻ ثفاي سځٳ ٌؽڄ زی -

بیځؽ ی ثفڂق یٯ اس٩ب٪ ڀبغڃٌ ټبؼـ ثب ِؽایی آـاٺ ٰڅ ټٍػّڅ

  :ثڃؼ، دبوػٻ ـا ؼاؼ

  .ثبثبر سڃی اسب٬څ -

ـڂیً ایىشبؼٺ. ثڅ زٍٽبپ  ٰبټٷ ڂاـؼ غبڀڅ ٌؽٺ ڂ ـڂثڅ

چبی  ای ٰڃسبڄ ثف ٴڃڀڅ ټیٍی ـڀٵً ڀٵبچی ٰفؼٺ ڂ ثڃوڅ

  .اي ٰبٌشٻ سفٮ غڃـؼڄ
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 41 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٬ؽـ دفیٍڃڀی؟  ٌؽڄ ٰڅ ایٿ ڂ وؤاٶ اڂٸٻ؟ زی -

  :ؼ١٨څ ڂ ثڅ ِڃـر ـٴجبـی ٌفڂٞ ثڅ وػٿ ٴ٩شٿ ٰفؼ یٯ

غڃاؼ ثبثبي ـڂ ثجیځڅ  ضڃا اټفڂق اټیف قڀٳ قؼ! ٴ٩ز ټی -

  ...ؼڂڀىشٻ زی ثڇً ثٵٻ ٨ؽار ٌٻ... ټٿ... ټٿ ڀٽی

ټجڇڃر ؼـ خبیٻ ایىشبؼٺ. اټیف قڀٳ قؼڄ ثڃؼ؟! ث١ؽ اق ؼڂ وبٶ 

اي ٰفؼڄ ثڃؼ؟! ٬ؽټی ثڅ ٠٭ت ڀڇبؼٺ ڂ ثب  یبؼی اق غبڀڃاؼڄ

  :ِؽایی ٸفقاپ اق ث٥ٓ ٴ٩شٻ

 ٰڅ ثیبؼ؟! ؼاؼی؟  ټبټبپ، ثڇً اخبقڄ ڀؽاؼی -
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 42 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٬ؽـ ٰڅ ثفای ؼیؽڀٍبپ  چٽبپ اٺ ـا ثب ؼوشبڀً ٬بة ٰفؼ. زڇفڄ

٬ؽـ چٻ اق ڂخڃؼٌبپ ټځ٩ڃـ ثڃؼٺ!  ، چٽبپثی سبثی ټیٱفؼٺ

آڀبڀی ٰڅ ټفا ؼڂ وبٶ دیً ؼـ آپ آوبیٍٵبڄ ـڂاڀی ـچب ڀ٩فر 

ٰڅ زفا ټٿ  ای ټطڃ ٌؽڀؽ! ؼـٮ آپ ٰفؼڀؽ ڂ چف ؼڂ ټثٷ وبیڅ

ٌػّی ٰڅ  ...جڃؼڀٌڃاـ ثفایٻ ؼاپ زځؽخب ثفؼڀؽ ڀیك  ـا ثڅ آپ

ؽ؛ ټٵف ٌ ی ـڂاڀی ؼاٌز، ؼـ ؼاؼٴبڄ ضف٨ً ثبڂـ ڀٽی دفڂڀؽڄ

ڄ اق دٍز ؼـ ا٠شٽبؼٺ غځدف ٨فڂ ٰفؼ٘ڃـ  ٰڅ آپ ڀڅ؟! ؼـٮ آپ

   !ٰفؼ سٱڅ ټی -، ٬ٹجٻ ـا سٱڅثڃؼڀؽ

غڃاؼ ثبثبي ـڂ ثجیځڅ.  ؼغشفٺ سب ٰی خٹڃي ـڂ ثٵیفٺ؟ ټی -

  .فڄٴی اضٽؽ چٻ ټؽاٺ وفا٢ دىفي ـڂ ټی
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 43 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  :اٺ ٰځؽٺ ڂ ثب ث٥ٓ ٸت قؼٺ ؼوشبڀً ـا اق ٬بة زڇفڄ

 ٨ڇٽیؽٺ ټبټبپ. ٨ڇٽیؽٺ! ٰی ټیبؼ ٰڅ ټٿ ثفٺ ثیفڂپ؟  -

ټبؼـٺ سځڇب ٰىی ثڃؼ ٰڅ ثػٍی اق ټبخفای آپ ـڂق ـڂ 

٠ٹز ثڅ قڀؽاپ ا٨شبؼپ  ٴ٩شٻ ڀیٽی اق ؼاڀىز! ٰبي ثڅ اڂ ټی ټی

! سځڇب ٴ٩شڅ ثڃؼٺ ٌػّی ڀبټفؼ غڃؼي ثڃؼ ٌڃچفي، دىفِ

چبیٍبپ  ڂ٨بیی ٵف ثڅ ٨فٌشڅ ٌٹیٯ ٰفؼ ڂ ثب سٽبٺ ثیؼی

چبی آپ اسب٪ ٨بي ٌڃؼ! ټبؼـ ڀٵبچی ثڅ  ڀٵؿاٌشٻ چڃیز آؼٺ

  :وب٠ز اڀؽاغز ڂ ٸت قؼ

  .وب٠ز یبقؼڄ -
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 44 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټٿ ڀیك ٨ڃـاً ثڅ وب٠ز ڀٵبچی ٰفؼٺ! ڀیٻ وب٠ز ؼیٵف ټی آټؽ 

ټڃ٬ٟ ٌت ٰڅ  پآـ٨شٻ  ټٿ ؼـ غبڀڅ ثڃؼٺ؟! ٰدب ټیڂ 

ڀٝف ڀٱځٻ؟! ټبؼـ ڀٵبچی ڀٵفاپ ثڅ زٍٽبڀً ـا ثبـی ؼیٵف 

  :اٺ اڀؽاغز ڂ ٴ٩ز زٍٽبپ ڀٻ ٴف٨شڅ

سڃڀی ثفی ثیفڂپ. ثفڂ سڃی  ټڃ٬ٟ ٌت ٰڅ ڀٽی  ٠كیكٺ ایٿ -

   !اسب٬ز ثػڃاة. اٴف ٰىی وفا٤ز ـڂ ٴف٨ز ټیٵٻ غڃاثی

٬ؽـ وبؼڄ چىشی! یبؼر ڀیىز  غڃاوشٻ ثٵڃیٻ: ټبؼـ ټٿ، زڅ

فی ٰفؼڀؽ ڂ زٵڃڀڅ ؼغشفر ـا ؼـ آپ ثیٽبـوشبپ ـڂاڀی ثىش

چبیز ـا ثڅ آپ دفوشبـچبی  چب ڂ اٸشٽبن ـچبیز ٰفؼڀؽ؟! ٴفیڅ

چبی ټٿ ـا ڀیك ثڅ یبؼ  چ٫ -چب ڂ چ٫ ـضٻ یبؼ ڀؽاـی؟! خی٣ ثی
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 45 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

آڂـی؟! ٰٽی سأټٷ ٰٿ. ټىجت آپ ضبٶ ڂ ـڂقټبپ زفا  ڀٽی

ی سأییؽ سٱبپ ؼاؼٺ  ثبیؽ وفا٤ی اق ټٿ ثٵیفؼ؟! وفی ثڅ ڀٍبڀڅ

٬ٹجٻ چٽبڀځؽ آچڃیی ٴفیكاپ ڂ ثڅ وٽز اسب٬ٻ ٬ؽٺ سځؽ ٰفؼٺ. 

چب  ی آپ ٰڃثیؽ. سفن، اوشفن، ٌڃ٪، ڀ٩فر! چٽڅ ثڅ ویځڅ ټی

 ٰفؼڄ ڂخڃؼٺ ټڇٽبپ ـا غڃؼ ڂ  ؼوز ؼـ ؼوز ؼیٵفی ؼاؼڄ

   !ٴؿاٌز؟ ټی ٬ؽٺ غبڀڅ ایٿ ثڅ ـڂیی زڅ ثب. ثڃؼڀؽ

سػز وذفؼٺ ڂ زٍٽبڀٻ ـڂی  ؼڂثبـڄ غڃؼ ـا ثڅ آ٤ڃي آپ

چبی آپ  اغشیبـ ِطځڅ ثبـیؽپ ـا اق وف ٴف٨ز! ثی ،آپ ثبٸً

ثڃؼ ټ٭بثٷ ؾچځٻ دفؼڄ  ٌؽڄ چبیٻ ـڂق ٰؿایی ٰڅ ٰبثڃن غڃاة

  !ٍٰیؽ
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 46 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  *ؼڄ وبٶ ٬جٷ*

 ! سٽبٺ خبڀٻ غیه ثڃؼ ڂټیػڃـؼڂاـ ثڅ ِڃـسٻ  ـاپ ٌال٪ثب

ټىیجشی ـظ ؼچؽ زڅ ثڃؼ ؼاڀىز اټفڂق ٬فاـ  ټی آوٽبپ اڀٵبـ

ـڀٵٻ ثڅ   ای ثبـیؽ! ټبڀشڃی سځٳ وفټڅ ٬فاـ ټی ٴڃڀڅ ثی ٰڅ ایٿ

 .ثڃؼ ٴؿاٌشڅ ؼیؽ ټ١فْ ؼـ ـا چیٱٹٻ  سځٻ زىجیؽڄ ڂ

وف٠زِ ـ٠ؽ خٍٿ سڃٸؽٺ ـا سفٮ بپ ٰڅ ثب ٰی دی ؼـ ٨ٱفٺ 

ی ٰڅ غڃاڀؽڄ ای ؾچځٻ اق آپ ٰٹٽبس قؼ ڂ ٸطٝڅ ، دفوڅ ټیٰفؼ

 ٌؽ.  ؼڂـ ڀٽی ثڃؼٺ
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 47 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـ٨ز  چبیٻ آټیػشڅ ثڃؼ، ثڅ ؼچبڀٻ ټی ٬ٙفار ثبـاپ ٰڅ ؼـ اٌٯ

ؼاؼ! ڀٵبچٻ ثڅ  یڅ ټیای ثڅ ڂخڃؼٺ چؽ ڂ ١٘ٻ ټٍٽئك ٰځځؽڄ

ـا ثڅ ي ـضٽی ثىشف ی ویبچی ٰڅ ثب ثیآوٽبپ ڂ آپ اثفچب

چبیٻ ثػٍیؽٺ.  ٠شی ثڅ ٬ؽٺی٥ٽب ثفؼڄ ثڃؼڀؽ، ٍٰیؽڄ ٌؽ. وف

  چٽبڀځؽ یٯ ؼیڃاڀڅ اق ثځؽ ٨فاـ ٰفؼڄ ڀٵبچٻ ټیٱفؼڀؽ!ټفؼٺ 

ؼوز ٰٽی اق یٯ ټدځڃپ ڀؽاٌشٻ. ـڂق  ،ؼـ آپ ٸطٝڅثڅ ڂا٬ٟ 

چبیٻ ثفای قڀؽڄ  یٿ ساليٌؽڄ ڂ آغفثؽٶ سڃٸؽٺ ثڅ ٠كا 

 ؼاؼٺ! ي ـا ؼاٌشٻ اڀدبٺ ټی ټبڀؽ

ـغځڅ ٰفؼڄ ثڃؼ! دبچبیٻ ؼیٵف ٸٽه ٌؽڄ ثڃؼ ڂ وفټب ثڅ خبڀٻ  

ڀجڃؼ دؽـٺ، ؼٸٍڃـڄ ـا ثڅ ؼٸٻ اڀؽاغشڅ ڂ ـ٨شٿ  اق اڂاوٗ ٜڇف
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 48 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثب  ي. اڀؽٰی ث١ؽٰفؼټیف ڀیك اوشفوٻ ـا ؼڂ زځؽاپ ڀبٴڇبڀی ا

ٰفؼ، ؼاڀىشٻ ی٭یځبً  ؼیؽپ ٨فٌشڅ ٰڅ چڃٸځبٮ غبڀڅ ـا سفٮ ټی

اٺ ـا  ! زفا ؼـ آپ ٸطٝڅ ڀجڃؼ غبڀڃاؼڄـظ ؼاؼڄ ثڃؼ اس٩ب٬ی

 ؟! زفا ؼـڅ ثڃؼٺڂ ثڅ وڃی ٰیبپ ٌشب٨شټڇفی سٹ٭ی  ثی

 غبڀڃاؼڄ غڃؼي ضٕڃـ ؼـ  اي ـا ٰڃثیؽٺ ڂ آپ ٌیٙبپ غبڀڅ

  !ٰفؼ؟ دب ثڅ خٍځی ثفایٻ

اٺ ـا سبقڄ  ټطجشی غبڀڃاؼڄ ـ٨ز ٰڅ! ثی چٽڅ زیك غڃة دیً ټی

چبی ٰیبپ ثڅ ٨فاټڃٌی وذفؼڄ ثڃؼٺ. آغف  ـ ڂ دڃؼ غځؽڄؼـ سب

ثبـ ثب  ؛ ایٿپ ٴف٨ززڅ ٌؽ؟! ؼڂثبـڄ آپ سٹ٩ٿ ٰؿایی ٸفقیؽ

! څ ثڃؼاٺ اڀؽاغش ای ڂیفاڀٵف ثڅ ثُٿ قڀؽٴی ٸفقًٌ قٸكٸڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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ِؽایً قؼٺ. ثب اٸشٽبن ڀٵبچً ٰفؼٺ سب ٌبیؽ ؼٸً ثڅ ـضٻ 

، اټب ـ٨ز! اڂ ڀیك چٽبڀځؽ ڀٽی ٴؿاٌزڂ سځڇبیٻ ټی آټؽ 

ڃاچف، ثفاؼـ ڂ دؽـٺ سڃٸؽٺ ـا سفٮ ٰفؼ ڂ ٰٽف ثىز سب ثڅ غ

ٰځبـ خبٺ  ټفاوٽی ٠كا سجؽیٹً ٰځؽ! ـ٨ز ڂ ڀ٩ڇٽیؽ سٹ٩ځً ـا

 ثڃؼ... اي خب ٴؿاٌشڅ ڀڃٌیؽڀی

٬ؽـ ثب چڃٶ ڂ ڂال ټط٩ٷ ـا سفٮ ٰفؼ ٰڅ  چٽبڀځؽ ٨فٌشڅ آپ

. ـ٨شٻ ؼڀجبٸً! ڀؽاٌز  چب ڂ ٜبچفي چٻ سڃخڇی ثڅ ٸجبن

  .قؼٺ ِؽایً ڂٰځدٱب چبی زٍٻ آپ ټیبپ

 ٌؽڄ؟ اټفڂق زڅ غجفسڃڀڅ ٌٽبچب؟  ٰیبپ؟! ٰدب ټیفی؟ زی -
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ٻ قیځز ٌؽڄ ثڃؼ، چځڃق ثڅ اي ـا ٰڅ ثب غٍ زٍٽبپ ټٍٱی

 زٍٽبڀً ؼـ ڀٍىشڅ غٍٻ ثف٪  ! چځڃق چٻ اق یبؼٌشٻیبؼ ؼا

 ٰڃزٱً غڃاچف ڂ ټبؼـ ثڅ ؼاڀىشٻ ڀٽی! ٌؽ ټی ـڂ ڂ قیف ؼٸٻ

 ڂ زفغیؽ ټی ټٿ ثڅ ټځشٝف چب آپ چبی ڀٵبڄ! ټیؽاؼٺ دبوػی زڅ

ٰیبپ ـا ڀٍبڀڅ ـ٨شڅ  ڂ اټیف چبی ان اٺ ان  قؼڄ ٌڃٮ ټٿ ڀٵبڄ

ـ٨شٻ، اٌٯ ثب ٌؽر ثیٍشفی ثڅ  ثڃؼ! چف ٬ؽـ ٰڅ خٹڃسف ټی

زځیٿ ٨ٱف  څ ثڃؼڀؽآڂـؼ. زٵڃڀڅ سڃاڀىش ټیزٍٽبڀٻ چدڃٺ 

   !ٰثی٩ی ـا ؼـ وفٌبپ ثذفڂـاڀځؽ؟

***  
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چبی آپ ـڂق  ثب ٰڃثیؽڄ ٌؽپ ؼـ اسب٪ ٨ڃـاً اق ٰڃزڅ ده ٰڃزڅ

ٰؿایی ثیفڂپ آټؽٺ ڂ ؼـ خبیٻ ڀٍىشٻ. زٍٽبڀٻ ـا ثب ؼوشبڀٻ 

ؼاڀىشٻ اټیف آټؽڄ ثڃؼ  ڀٽی .ٌبپ ـا غٍٯ ٰفؼٺ خال ؼاؼٺ ڂ ڀٻ

ڄ ټځ٩ڃـ ٌؽاڂ چب ثیً اق ٬جٷ اق  یب ڀڅ، اټب ثب یبؼآڂـی آپ دیبٺ

ی ڂاڂ ـا اق ټیبڀٍبپ چبیی ٰڅ ؼڄ وبٶ سٽبٺ ضش ! دیبٺثڃؼٺ

 .ڄ ثڃؼٺ٨فاټڃي ڀٱفؼ

ٌځیؽپ ڀڃای دؽـ ؼوز ڂ دبیٻ ـا ٴٻ ٰفؼٺ. غڃؼ ـا قیف  ثب 

ٸطب٦ ٍٰیؽٺ ڂ زٍٽبڀٻ ـا ثىشٻ. ڀبٌیبڀڅ و١ی ؼـ آـاٺ 

اسب٪ ٴٍڃؼڄ  سځؽ ڂ ټٕٙفثٻ ؼاٌشٻ ٰڅ ؼـچبی  ٰفؼپ ڀ٩ه

  .ڀٍىز چبیٻ ٌبڀڅ ـڂی ؼوشی ٴفټبی ث١ؽ اڀؽٰی  ٌؽ،
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 څبی دیٍٽڃپ؟ آغڅ اآلپ ڂ٬ز غڃاثؼغشفٺ، غڃاثی؟ ڀٽی -

  !غڃاؼ ثجیځؽر ځؽ ٌڃ ثیب، ؼاؼاٌز اڂټؽڄ ټیؼغشف غڃة؟ ثٹ

ثب ٌځیؽپ ایٿ وػٿ زٍٽبڀٻ سب آپ ثیػٍبپ ثبق ٌؽ. 

غڃاوز ټفا ثجیځؽ؟! ثب زڅ ـڂیی زځیٿ ؼـغڃاوشی  ټی

غڃاوز ٰىی ٰڅ سٽبٺ ٠ٽفي ـا اق  ؼاٌز؟! زٵڃڀڅ ټی

 اٺ غفټبیی ڂثٹځؽ  ټڃچبی ـڂی ای ثڃوڅ ٰځؽ؟ ټال٬بر  ـثڃؼڄ،

 ؼاڀىز ټی ڂ ثڃؼ ٰفؼڄ ٌٱبـ ـا ثبقٺ زٍٽبپ دؽـ. ڀٍىز

  !ڂـٺثیب ضف٦ ضف٨ً ـڂی سڃاڀٻ ڀٽی
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چبر ـڂ ٠ڃْ ٰٿ؛ ثب  آ٨فیٿ ؼغشف ٴٷ ثبثب. ثٹځؽ ٌڃ ٸجبن -

ټبڀشڃ غڃاثز ثفؼڄ! قڂؼ ثیب دیٍٽڃپ ٠كیكٺ ٰڅ ؼاؼاٌز غیٹی 

  !ؼٸشځٵشڅ

ٴف٨ز. آپ ٠ڃٔی ؼٸشځٳ ټٿ  پدڃقغځؽی ـڂی ٸجبڀٻ خب

ز ثب ټٿ ـڂ ثڅ غڃاو ثڃؼ؟! ڂ٬بضشً ؼـ ایٿ ضؽ ثڃؼ ٰڅ ټی

  !ـڂ ٌڃؼ؟

سڃاڀىز؟ چیر ٌفټی ؼـ ڂخڃؼ ایٿ ثٍف ڀڇبؼڄ  زٵڃڀڅ ټی

ڀٍؽڄ ثڃؼ؟ غؽاڂڀؽ ڂخؽاڀی ؼـ اڂ ٬فاـ ڀؽاؼڄ ثڃؼ ٰڅ اق 

آڂـسفیٿ ٰبـي  ؟ غځؽڄټی ٰفؼ٠ؿاثً غڃؼ ـا اق قټیٿ ټطڃ 

چبی دیً ثب ؼوز  ڀٍىشٿ ٰځبـ دؽـٺ ثڃؼ! دؽـی ٰڅ وبٶ
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 54 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڀٳ ثب ؼوز غڃؼي  ٰفؼ! آڀی ٰڅغڃؼي اڂ ـا ـڂاڀڅ قڀؽاپ 

، زٵڃڀڅ ثڅ زٍٽبپ آپ دؽـ ٬بسٷ ثڅ دؽـي زىجبڀؽ

 ڀٵفیىز؟  ټی

ىبپ اق ـثڃؼپ ؼڄ وبٶ اق ٠ٽف یٯ اڀ ای ثؽڂپ چیر ؼ٤ؽ٤څ

! زٵڃڀڅ سڃاپ وػٿ غدبٸز ڀٽیٱٍیؽ ڂ ٠یٿ غیبٸً ڀجڃؼ؟

ؼیؽ؟! دؽـ اسب٬ٻ ـا سفٮ ٰفؼ ڂ ټفا  ٴ٩شٿ ثب اڂ ـا الی٫ غڃؼ ټی

غڃاوز ټ٭بثٹً  ٌز. ؼٸٻ ټیؿاچب سځڇب ٴ ثب اڀجبـی اق ڀ٩فر

؛ اټب زٵڃڀڅ ټی غڃاثبڀؽٺ ًای ثف ٴڃٌ ڂ ویٹی ؽڄضبٔف ٌ

ٶ ـڂیب ـا ثڅ ڂا١٬یز ثؽآپ چیر سڃٔیطی  ؼـ ضٕڃـ دؽـ ثی
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چبی ټبڀشڃ ـا ؼـ چٽبپ سػز ٴٍڃؼٺ ڂ ٰٻ  ٰفؼٺ؟! ؼٰٽڅ ټی

  .ٰٻ اق خبی ثٹځؽ ٌؽٺ

چب ٬جٷ ٴځبڄ ثڅ آپ ثكـٴی ـا ټفسٱت ٌؽڄ  اق ٰىی ٰڅ وبٶ 

ـ٨ز؟ اڂ اق چٽبپ اثشؽا ٌفټً ـا  اڀشٝبـ ٌفٺ ڂ ضیب ټیثڃؼ، 

   !٨فڂ ؼاؼڄ ڂ ضیب ـا ٬ی زٍٽبڀً ٰفؼڄ ثڃؼ

ټڃچبیٻ ـا ثڅ وٽز ثبال خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ؼڂثبـڄ ـچب ٰفؼٺ. ثبـی 

ؼیٵف ثبال ثفؼٺ ڂ ًٰ ټڃ ـا ؼڂـ سبـچبیٍبپ ټطٱٻ ثىشٻ. 

ڀڅ ث١ؽ اق آپ ٰڅ زٵڃ ! چٕٻ آپټی ثبـیؽ ٰال٨ٵی اق ضفٰبسٻ

 دؽـ وف ٰڅ  ؛ ث١ؽ اق آپ ثالییڄ ثڃؼڀؽڅ وفٺ آڂـؼثالیی ٰ

څ ـا ٰفؼڄ غبڀ ټیبپ ؼـ ڀڇبؼپ ٬ؽٺ ـڂی ،آڂـؼڄ ثڃؼڀؽ اٺ ثیسبـڄ
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٨ٍفؼ.  زیكی ٴٹڃیٻ ـا ثڅ ِڃـر ټؽاڂٺ ټی .؛ ؼٌڃاـ ثڃؼثڃؼ

 زځٵبٸً ٰڅ ثڃؼ آپ اق ثیٍشف ـڂیً  قؼٺ، چف زڅ دىً ټی

 غبـج بټالًٰ ـا ټبڀشڃیٻ. ایىشبؼٺ دب ـڂی! ٰځؽ ـچب ٴٹڃیٻ اق ـا

 ؼیڃاـچب وٽز ثڅ ڀٵبچٻ. ٰفؼٺ دفسبة سػشٻ اق ای ٴڃٌڅ ڂ

  .ٰفؼ دیؽا وڃ٪

ٌبپ ثڅ وٽشٻ ٨ٍبـی ـڂاڀڅ  چب ڀیك ثب ـڀٳ غبٰىشفی آپ

اٺ اضىبن ٰفؼٺ؛ ثڅ ټیك  ٰفؼڀؽ. وځٵیځی ڀٵبچی ـا ثف زڇفڄ ټی

 دڃقغځؽ ثب چٻ اڂ ٴڃیی  ی ٘ڃوی ـڀٳ ڀٵفیىشٻ، آییځڅ

 آپ سب ثڃؼ ؼاؼڄ چٻ ؼوز ثڅ ؼوز زیك چٽڅ. ٰفؼ ټی ڀٵبچٻ

 !ٰځځؽ؟ غڃـؼ چٻ ؼـ ـا ٸ١شځی ث٥ٓ
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 57 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃاوشٻ  .ڀؽاغشٻا ڀٵبچی آییځڅ ؼـڂپ اٺ دفیؽڄ ـڀٳ زڇفڄ ثڅ

 ؼیؽپ ٬ؽـ ایٿ ټٿ ثؽثػشی ٰځی؟ ټی ڀٵبڄ ؼاـی زی ثڅ"ثٵڃیٻ 

 دڃقغځؽ ٰڅ ٰځڅ ټی غڃٌطبٸز ټٿ قخف ٬ؽـ ایٿ ؼاـڄ؟

 ثب ٰڅ ثڃؼٺ ؼڄوذف ٨فاټڃٌی ثڅ ـا ٠٭ٹٻ ڂا١٬بً ثبـ ایٿ "قڀی؟ ټی

  !ؼاٌشٻ ِطجشی چٻ ٰٽبٶ اسب٪ اٌیبء

آپ زځٵبٶ آچځیٿ ؼڂـ  ؼوز ثف ٴٹڃ ڀڇبؼٺ سب ٌبیؽ ثبـی اق

 ٯ ټیٍؽ... ٴٹڃیٻ ـا وج

سڃاڀىشٻ آپ ٌت ٰؿایی ـا اق  سڃاڀىشٻ! ڀٽی ٌؽ! ڀٽی ڀٽی 

سڃاڀىشٻ ټبڀٟ ڀٽبیً آپ سّبڂیفی ٰڅ ٬ّؽ  ڀٽی !ا٨ٱبـٺ ثِفاڀٻ
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 58 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

سڃاڀىشٻ آپ  ٌڃٺ! ڀٽی غځدف ٍٰیؽپ ثف ـڂضٻ ـا ؼاٌز،

  ...چب ـا ث١ؽ اق ؼڄ وبٶ ثڅ ٨فاټڃٌی ثىذبـٺ ان اٺ ان

  *** (ٌت سڃٸؽ _ٴؿٌشڅ)***

اٌٯ ثب ٌؽر ثیٍشفی ثڅ زٍٽبڀٻ  ٺٰفؼ چف دیبټی ٰڅ ـؼ ټی

  !ٰفؼ ڂ غځدف ؼـ ٬ٹجٻ ٨فڂ ټیقؼڄ زذبڂٶ 

  .اټیف ټٙٽئځی؟ اڂپ غڃاچفسڅ -

ـا سیف ثبـاپ ی اټیف زٵڃڀڅ ؼـ ٸطٝڅ ٬ٹجٻ  ٌفټبڀڅ خڃاة ثی

 ٰفؼ!؟ 
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 59 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰیبپ زفر ڀٵڃ! ٰبـی ٰڅ ٴ٩شٻ ـڂ اڀدبٺ ثؽڄ اٴف ضڃا  -

  !ثفار ټڇٽڅ

؟ زفا ٰیبپ ثب ؼیؽٺای  چب غڃؼ ـا ثبقیسڅ زفا ؼـ ټیبپ آپ دیبٺ

سأییؽ ـا ثڅ آپ ؼاؼ؟! زفا آؼـن  "ثبٌڅ"آټؽپ ڀبټٻ ڀفٺ ٌؽ ڂ 

آپ غبڀڅ ټػفڂثڅ ؼـ خځڃةِ سڇفاپ ـا ثڅ وبؼٴی سىٹیٽً 

اٺ زڅ؟ ٴځبڄ اڂ ؼـ ایٿ ثبقی ٰثی٧ زڅ ثڃؼ؟!  ٰفؼ؟ ٨فٌشڅ

غڃاچف دبٰٻ زٵڃڀڅ ٬فثبڀی ثبقی آپ ٌیٙبپ ٌؽ؟ زفا آپ 

ای ـچبیٻ  چبی ٰځدٱبڂ ټبؼـ ڂ غڃاچف ٰیبپ ٸطٝڅ ڀٵبڄ

ٰفؼ سب ٨فیبؼٺ ـا ـچب ٰځٻ؟ آغفیٿ دیبٺ ٨فوشبؼڄ ٌؽڄ اق  ڀٽی
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 60 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

خبڀت اټیف سیفی ؼیٵف ثڅ ٬ٹجٻ قؼ ڂ دبچبیٻ ـا ثفای ـویؽپ 

  .٬یت ٰفؼثڇٍبپ سف

خب! قڂؼ غڃؼر ـڂ ثفوڃپ سب چٽڅ زیك  ٰیبپ ثبثبٺ اڂټؽڄ ایٿ -

  !ڀبثڃؼ ڀٍؽڄ

ڀ٩ڇٽیؽٺ زٵڃڀڅ اق ټ٭بثٷ ؼیؽٴبڀٍبپ دف ٍٰیؽٺ ڂ ڀؽاڀىشٻ 

ؼڂیؽٺ سب  ٘ڃـ ٸجبن ثڅ سٿ ٰځٻ! ؼـ ٰڃزڅ ڂ غیبثبپ ټی زڅ

ڂاـ ثڅ ِڃـسٻ  غڃؼ ـا ثڅ آپ ټػفڂثڅ ثفوبڀٻ! ثبـاپ ٌال٪

  !ٌؽ چبیٻ ټی ټیػشڅ ثب اٌٯقؼ ڂ ڀڃاقٌی آ ویٹی ټی

***  
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 61 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثب ِؽای دؽـ ـٌشڅ ا٨ٱبـٺ ٴىىشڅ ٌؽ ڂ ؾچځٻ چٽسڃپ 

ای اق ٰیبپ  اي غب٘فڄ چبی سىجیص اق چٻ دبٌیؽ. چف ٴڃٌڅ ؼاڀڅ

ٍٰیؽ؛ ؼٸشځٵی ٤ٹشیؽڄ  ثڃؼ... چف وٹڃٸً ؼٸشځٵی ـا ٨فیبؼ ټی

ؼـ ڀ٩فر زڅ وػز ثڃؼ! ټ٭بثٷ ٰٽؽٺ ٰڅ اڀٵبـ ثب ٬ؽ ثٹځؽي 

ایىشبؼٺ ڂ ؼوشی ٸجبن ـاضشی غبـج ٰفؼ،  ؼچٿ ٰدی ټی

٘ڃـ ؼائٽبً ڀبټٻ ـا ثڅ  غڃاوز ایٿ ٰفؼٺ. دؽـ اق خبڀٻ زڅ ټی

  !آڂـؼ ٸت ټی

 ضڃا ثبثب؟ ثیؽاـ ٌؽی ؼغشفٺ؟  -

ٰفؼ ٰڅ  ثفای ٌٱىشٻ ټٍشب٪ ثڃؼ؟ ثفای خځڃڀٻ ؼٸشځٵی ټی

غڃاوز ټفا ثب اڂ ـڂ ثڅ ـڂ ٰځؽ؟! ٸجبن چبیٻ ـا س١ڃیٓ  ټی
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 62 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؽٺ. ٰبټی ٠ٽی٫ اق چڃای غ٩څ ٰفؼٺ ڂ ؼوشی ثڅ ِڃـر ٍٰی

چبیی غٍٯ ثڃؼ ٰڅ  ٌؽڄ اسب٪ ثڅ ـیڅ ٍٰیؽٺ. ثبقؼټٻ وف٨څ

اٺ ٍٰیؽ! زځٵی ثڅ ټڃچبیٻ  ثیً اق ثیً غٙی قغٻ ثف ویځڅ

اڀؽاغشٻ؛ ٰال٨څ ثڃؼٺ، غٍٽٵیٿ ثڃؼٺ، ؼٸشځٳ ثڃؼٺ، ٌبؼ ثڃؼٺ. 

 ڂ ی خبپ ؼیٵفی ـا ڀڃٌیؽڄ چب ٠ّبـڄ اڀٵبـ سٽبټی اضىبن

 ! ثڃؼڀؽ ؼاؼڄ ٬ٹجٻ غڃـؼ ثڅ چب اضىبن سٽبټی اق ٤ٹیٝیا٨ٍبڀڅ 

 وٽز ثڅ آچىشڅ دبچبیٻ ڂ ٰفؼ ٴفٺ ـا ٸجبڀٻ ؼاـی ِؽا دڃ٦

  .بٺ ڀڇبؼٴ اسب٪ ؼـ

ٌؽٺ اوشفن ڂ ؼٸٍڃـڄ ڂخڃؼٺ ـا  چف ٬ؽٺ ٰڅ ڀكؼیٯ ټی

قؼ! ؼوز ثڅ ؼوشٵیفڄ ڀڇبؼٺ. اڀٵٍشبڀٻ ثڅ وفټبی  زځٳ ټی
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 63 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

فڄ ثف٦ ثڃؼ ڂ اق اوشفن ڀٻ ثبـاپ ـڂیٍبپ ڀٍىشڅ ثڃؼ. ثبألغ

ٴٍڃؼڄ ٌؽ؛ ثبألغفڄ ڂاـؼ ٌؽٺ! ثبألغفڄ ث١ؽ اق زځؽ وبٶ 

٬بټز ثفاؼـ ٌیبؼٺ ـا ؼـ ٬بة آپ ٰز ڂ ٌٹڃاـ ټٍٱی ـڀٳ، 

قیبـر ٰفؼٺ! ثكـٲ ٌؽڄ ثڃؼ! اټیف ٰڃزٯ چدؽڄ وبٸڅ ثڅ 

  !ٌٽبیٷ ټفؼی ثٹځؽ ٬بټز ڂ دػشڅ ؼـآټؽڄ ثڃؼ

.   ڀ٩فڄ یٯ ٸٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ دٍشً ثڅ ټٿ ثڃؼ ڂ ـڂی آپ ټجٷ سٯ

ټٍٱی ـڀٵً ـا چٽبڀځؽ ؼغشفاپ ثىشڅ ثڃؼ. ثف٪ِ ٸَػشی  ټڃچبی

آڂای ټٕٙفة ټبؼـ  .قؼ ټڃچبیً قیف ڀڃـ الټخ ؼـ ؼیؽ ټی

 ڀكؼیٯ اق ثب٠ث ٌؽ زٍٻ اق آپ ټڃخڃؼ ٰفیڅ ثٵیفٺ! ضبٶ ٰڅ

 قثبڀڅ ڂخڃؼٺ ؼـ قټبڀی چف اق ثیً ڀ٩فر ضه ؼیؽټً ټی
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 64 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 آپ ؼـ ټٿ ـچبیی چځٵبٺ ثڅ ٰڅ ټفڂټڃقي ٸجػځؽ یبؼ! ٍٰیؽ ټی

  .ٌؽ چٻ ؼـ اٺ زڇفڄ ڂ ا٨شبؼٺ ؼاٌز ٸت ثڅ غبڀڅ اڀڅؼیڃ

ای ثؿاـڄ  ثیؽاـ ٌؽی ؼغشفٺ؟ ثڅ ثبثبر ٴ٩شٻ غىشڅ -

  ...ثػڃاثی

ثب غٙبة ٌؽپ ڀبټٻ سڃوٗ آپ، ټبؼـ اؼاټڅ وػځً ـا ٨فڂ 

  .ثفؼ

  !ضڃا؟ -

وف ثڅ وٽشً زفغبڀؽٺ ڂ اق ٬ّؽ غیفڄ ؼـ آپ ویبچی ٌؽٺ! 

بٶ دیً اٸشٽبوً ی ټٹشٽه غڃؼ ـا ٰڅ ؼڂ و ثڅ ـاضشی زڇفڄ
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 65 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټی خب ڀدبر ؼچؽ، ؼـ ثف٪ زٍٽبڀً  پٰفؼٺ ټفا اق آ ټی

! ثب زڅ ٌڇبټشی ڀبټٻ ـا ثڅ ٸت آڂـؼڄ ثڃؼ؟ اِالً ټٵف ؼیؽٺ

ضڃایی ثب٬ی ٴؿاٌشڅ ثڃؼ ٰڅ ِؽایً ثكڀؽ؟! ٬ؽټی ثڅ وٽشٻ 

آټؽ. اټیفِ ٰڃزٯ ؼـ آپ ٰز ڂ ٌٹڃاـ ټٍٱی ثفا٪ ٰڅ چیٱٷ 

جبچشی ثڅ ثفاؼـ ٍٰیؽ، چیر ٌ اي ـا ثڅ ـظ ټی ٠ٕالڀی ٌؽڄ

ای اق ټڃچبی  ی ټٿ ڀؽاٌز! ټ٭بثٹٻ ایىشبؼ. ٘فڄ ٠كیك ؼـؼاڀڅ

اي  آټؽ ـڂی دیٍبڀی ٌبڀڅ ټی ٸػشً ٰڅ اڀٵبـی سب وف

اي  چبی ڀبقٮ ِڃـسی ڀبٮ ـڂی ٸت . سجىٽی زځؽيڀٍىز

٨فوب ؼـ خبڀٻ  ڀٍىشڅ ثڃؼ. ڀ٩ڇٽیؽٺ زٵڃڀڅ، اټب ٴفټبیی ٘ب٬ز

ی ڀ٩فر ڂ  ١ٹڅـغځڅ ٰفؼ! اق ٴفټبی آ٤ڃًٌ ڀجڃؼ؛ اق آپ ٌ
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 66 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثڅ  ضیڃاپؼ ٰڅ ثڅ چځٵبٺ ٸٽه ٌؽپ سڃوٗ آپ غٍٽی ثڃ

ٌؽ؟ زٵڃڀڅ  دفڂا ټی زڅ اڀؽاقڄ ثی سب آؼٺ یٯ! خبڀٻ ا٨شبؼ

 ی سیٽبـوشبپ ـچب ٰفؼڄ ثڃؼ څ ٴڃٌڅغڃاچفی ـا ٰڅ ؼـ ٴؿاٌش

ٍٰیؽ؟! زٵڃڀڅ ؼـ زٍٽبپ دؽـی  ثڅ آ٤ڃي ټی ـا

اؼڄ ڀٵفیىز ٰڅ وبٸیبڀی دیً خبٺ قڀؽاپ ـا ثڅ غڃـؼٌبپ ؼ ټی

  !ثڃؼ

  :ثب اڀكخبـ غڃؼ ـا اق آ٤ڃًٌ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ آـاٺ ٸت قؼٺ

  !والٺ... اټیف -

  .ؼوشی ثف وفٺ ٍٰیؽ ٰڅ ثب ضبٸز سځؽی وفٺ ـا زفغبڀؽٺ
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 67 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  !والٺ ثڅ ـڂی ټبچز غڃاچفی -

ای ٰڅ ثب ؼـؼ ـڀٳ  دڃـغځؽی ـڂی ٸجبڀٻ ڀ٭بٌی ٌؽ. ڀ٭بٌی

ای  ځڅـڀٳ، س سڃخڅ ثڅ ثف٪ آپ زٍٽبپ سیفڄ غڃـؼڄ ثڃؼ! ثی

اي ٰفؼٺ ڂ ثڅ وٽز دؽـ ـ٨شٻ. ثب س١دت ټفا ڀٵبڄ  ضڃاٸڅ

ضفاـسی  چٽسڃپ آسً وفظ ٌؽڄ ثڃؼٺ! ٰفؼ! ی٭یٿ ؼاٌشٻ ټی

ثڅ ـاضشی ضه  ـا ٍٰیؽ دڃوز ِڃـسٻ قثبڀڅ ټی اق ٰڅ

ٰفؼٺ. غڃؼ ـا ٰځبـ دؽـ ڂ ـڂی آپ ټجٷ ؼڂڀ٩فڄ خبی ؼاؼٺ.  ټی

ی ثكـٴی ڀؽاٌشیٻ. ؼڂ اسب٪ ڂ یٯ دؿیفایی، یٯ  غبڀڅ

! اټیف ثبألغفڄ ؼاؼ ټبپ ـا قیځز ټی ڀ٭ٹی ڀیك غبڀڅی  ذكغبڀڅآٌ

اق ثڇز غبـج ڂ ثڅ خبیً ثبقٴٍز. خڃـی غڃؼ ـا ثڅ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 68 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٨ٍفؼٺ اڀٵبـ اټیف آټؽڄ سب ټفا ثڅ ٬شٷ ثفوبڀؽ!  ثبقڂی دؽـ ټی

 چٻ ثڃؼ، زځیٿ زیكی ٌؽڄ اٸجشڅ اق آڀی ٰڅ ؼوز دفڂـؼڄ ٰیبپ

  !آټؽ ټی ثف

ؼاؼاي ٰڃزڃٸڃر ـڂ غڃاچف ټٿ غڃثڅ؟ ث١ؽ اق زځؽ وبٶ  -

غڃای ثفاي غب٘فار ایٿ ؼڂ وبٶ ڀجڃؼ ټٿ ـڂ  ؼیؽی ڀٽی

 ثٵی؟ 

اق ڂ٬بضشً زٍٻ ٨فڂ ثىشٻ ڂ اڀٵٍشبڀٻ ثب ضفَ ؼـ چٻ ٨فڂ 

ـ٨شځؽ. قثبڀٻ ا٨ىبـ ڂخڃؼٺ ـا ثڅ ؼوز ٴف٨ز ڂ آټبؼڄ قغٽی 

  !ٌفٺ ٌؽ ٰفؼپ آپ آؼٺ ثی
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 69 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٬ؽـ  ی اڂپ سیٽبـوشبپ ایٿ آـڄ ؼاؼاي، خبر غبٸی! ٴڃٌڅ -

غڃؼٺ غب٘فڄ وبغشٻ ٰڅ اڀؽاقڄ ؼڂ وبٸی ٰڅ ڀجڃؼی ثفای 

ٴ٩ز ؼیڃڂڀڅ  چبٺ ٰڅ ټی ثفڄ س١فی٧ ٰفؼڀً! اق خی٣ ڂ٬ز ټی

چبیی ٰڅ ثڅ وف ڂ ِڃـسٻ  ڀیىشٻ ثفار ثٵٻ یب قغٻ

چبیی ٰڅ اڂپ دفوشبـچب ثڇٻ  غڃای اق ٌڃٮ اڀؽاغشٻ؟ یب ټی ټی

 ؼاؼپ ثڇز ثٵٻ؟ غڃٌطبٶ ټیٍی؛ ټٵڅ ڀڅ!؟  ټی

ـضٽی ٬ّؽ ٍُٰشٻ ـا ٰفؼڄ  ٓ ثب ثیٸفقیؽٺ ڂ ث٥ اق ضفَ ټی

ڂ خك ِؽای ای اق وٱڃر ٤ف٪  ا چٽڇٽڅثڃؼ. ٨ٕب ـ

ی زٍٽبڀٻ دفِ  آټؽ! ٰبوڅ چبی ٠ّجی ټٿ ثڅ ٴڃي ڀٽی ڀ٩ه
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 70 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ی سځ٩ه ثڅ  ٨بِٹڅ !دف ثڃؼ ڂ ټځشٝف سٹځٵفی ثڃؼ سب ٨فڂ ثفیكؼ

  !اڂ ڀؽاؼٺ ڂ سیفٺ ـا ثبـی ؼیٵف ثڅ وٽشً ڀٍبڀڅ ـ٨شٻ

ثفار س١فی٧ ٰځٻ  ؼڂڀی زی ایٿ ؼڂ وبٶ ـڂ ټی -

چبیی ٰڅ سب ِجص ثڅ ؼچٿ اڂپ  سف ټیٍی؟ اڂپ ٌت غڃٌطبٶ

ٰڅ  ؼڂغشٻ، یڅ ثبـ ثڅ خبی ایٿ دفوشبـچبی ڂضٍی زٍٻ ټی

ثٵٿ ټبؼـر اڂټؽڄ ثٵٿ ؼاؼٌز اڂټؽڄ! ثٵٿ ڀبټكؼر اڂټؽڄ! 

 سڃی اڀؽاغشځز ٘ڃـ ٰڅ ثب ٸت غځؽڂپ اڂټؽپ ڂ ثٵٿ چٽڃپ

 غڃٌی ارغب٘ف غیٹی! ثجفڀز اڂټؽپ ضبال ؼـڄ، خڇځٻ ایٿ

 ـڂی ـڂثڅ اآلپ ـڂیی زڅ ثب سڃ ڀڅ؟ ټٵڅ ڀجڃؼر؛ ؼـ وبغشٻ

   چبی ټٿ ڀٵبڄ ٰځی؟ ټٿ ڀٍىشی؟ ٌفټز ڀٽیٍڅ سڃی زٍٻ
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 71 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اي  یـ٨ز ڂ ٰٻ خبڀ یً اق ٬جٷ سطٹیٷ ټیِؽایٻ چف ٸطٝڅ ث

ِؽا ـڂی ؼوشٻ ٨فڂ  آټؽ! اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ ثی ثڅ ـظ ټی

 اڀٵبـ ثڃؼ؛ٌؽڄ ٸفقیؽ. ڀ٩ىٻ سځٳ  ـیػز. ؼوشبڀٻ ټی

 ثڅ اڀٵبـ وٽح ث٥ٓ آپ! ڀجڃؼ ٸ١ځشی غبڀڅ آپ ؼـ ٰىیمڀیا

ٺ زځٳ اڀؽاغز. ا ؼوشبڀٻ ثبال آټؽ ڂ ثڅ ویځڅ .ؽـوی چؽ٨ً

 ی ضیبر ثجٹ١ؽ. سب ڀ٩ىی ـا ثفای اؼاټڅ ٺ٨ٍفؼ ٴٹڃیٻ ـا ټی

ای ٴځٳ ؼـ غڃؼ ٍٰیؽڄ ثڃؼ. زفا ِؽاچب  چٽڅ زیك ـا چبٸڅ 

؟ چب ؼـچٻ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼڀؽ غ٩څ ؼـ وٱڃر ثڃؼ؟ زفا زڇفڄ

ای زځؽ چكاـ ـیٍشفی ثڅ  ٰفؼٺ قټیٿ ٸفقڄ زفا اضىبن ټی

ٸفقیؽ ڂ  ثفؼ قؼڄ ثڃؼ؟! وفؼٺ ثڃؼ؛ ٬ٹجٻ اق وفټب ټی خبڀٻ ؼوز
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اـقٌٻ  زٱیؽ! زڅ اق خبپِ ثی چبیً غڃپ ټی اق ؼڀؽاپ

  !آڂـؼڀؽ؟ غڃاوشځؽ ٰڅ ټؽاٺ ڀبټٻ ـا ثڅ ٸت ټی ټی

 ضڃا ټبټبپ... ضڃا؟ ضڃا ؼغشفٺ... ایٿ ـڂ ثػڃـ ټبټبڀٻ... -

  ...ؼچځز ـڂ ثبق ٰٿ

غڃاوشٻ ثٵڃیٻ وبٰز  ؼاؼ. ټی ِؽای ٨فیبؼچبیٍبپ آقاـٺ ټی

ای ـچبیٻ ٰځیؽ سب ایٿ خبپ سٽبٺ ٌؽڄ ثڅ وف آیؽ!  ٌڃیؽ! ٸطٝڅ

چبیٻ ټڃخت ٌؽ ٨فڂ  چ٫ -زیكی ؼـ ؼچبڀٻ ٨فڂ ـ٨ز ڂ چ٫

چبیی  ٻ! چٽبپٌشچب ـا چځڃق ثڅ غب٘ف ؼا ػی آپ ٬فَـڂؼ! سٹ

اٺ ـا  ٨ٍفؼ سب ؼیڃاڀٵی ؼچبڀٻ ټیـضٽی ؼـ  ٰڅ آپ دفوشبـ ثب ثی

سف اق  سٹػی غیبڀز ثفاؼـٺ؛ چٽػڃڀٻ سٹع !اثجبر ٰځؽ! سٹع ثڃؼ
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چبی  قچف ثڃؼ! ثفڂر ثڅ ٬ؽـی اـقي ؼاٌز ٰڅ خبپ آؼٺ

ٴځبڄ ـا ثڅ وبؼٴی ؼـ ټٍشً ثٵیفؼ ڂ ٠ؿاثٍبپ ٠یٿ  ثی

ای ٰڅ ؼـ  فای ٰؽاٺ ڀ١ٽز اٸڇی غبڀڃاؼڄغیبٸً ڀجبٌؽ؟! ث

یفاپ ٰفؼ؟ ټٵف اڀىبپ ڀجڃؼ؟ ټٵف ڂ ـا آ٤ڃًٌ ٬ؽ ٍٰیؽڄ ثڃؼ

 قیىز؟  اي ڀٽی ٠ب٩٘څ ؼـڂپ آپ ٬ٹت دڃٌبٸی

زځؽی ث١ؽ آپ سٹػی ؼـ ثكا٪ ؼچبڀٻ ضٷ ٌؽ ڂ ټڃخت ٌؽ 

ټڇبثب  چبی چیىشفیٯ اڀؽٰی سىٹی ٴیفیځؽ! اٌٯ ثی آپ ٸفقي

چبیٻ ـا ؼـ  غڃاوز ؼٸشځٵی زٍٽبڀٻ ـا ٥٘یبڀی ٰفؼڄ ثڃؼ ټی

وبٸی ـا ٰڅ اټیف غڃاوز غب٘فار آپ ؼڂ  غڃؼ ٤ف٪ ٰځؽ! ټی

ٌؽ ؼڄ وبٶ اق ٠ٽفٺ  ٴ٩ز، ثٍڃـؼ ڂ دبٮ ٰځؽ؛ اټب ټٵف ټی ټی
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؟چ٫ چ٫ چبیٻ ٘ٽٟ غڃپ ثڅ ټی ٰفؼٺـا ثڅ ایٿ وبؼٴی دبٮ 

غڃؼ ٴف٨شڅ ثڃؼڀؽ! ثبالغفڄ سڃاڀىشٻ وف ٩٬ٷ ٌؽڄ اٺ ـا ثڅ 

وٽشً ثسفغبڀٻ! ؼـ خبیً ایىشبؼڄ ثڃؼ ڂ ڀٵفاپ ثڅ ټٿ 

ف ڂ ِڃـسٻ ؼوز ڀڃاقي ټبؼـ ټؽاٺ ثڅ و !ڀٵفیىز ټی

 ث٥ٓ ؼاـي چبی ٬فثبپ ِؽ٬څ ـ٨شٿٌؽ ڂ آڂای  ٍٰیؽڄ ټی

دؽـ   سڃخڅ ثڅ چفان اڀؽاغشڅ ثڃؼ! ثیچبیٻ وبیڅ  سبقڄ ؼـ ٴڃي

ڂ ټبؼـ ثب چٽبپ قاڀڃچبی ٸفقاپ ایىشبؼٺ. ټبؼـ ؼوشٻ ـا ٴف٨شڅ 

  .ثڃؼ

  !ثٍیٿ ٠كیكٺ... ثٍیٿ یٱٻ ضبٸز غڃة ثٍڅ -
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ؼاـ  ا ڀٻزفاي  چبی سفٮ غڃـؼڄ ثڅ وٽشً ثبقٴٍشٻ؛ ٴڃڀڅ

ٻ ٰڅ ثفایٻ ٌشزڅ اـقٌی ؼا ثڃؼٺ  ثڃؼ؟ ټځی ٰڅ ڀبثڃؼ ٌؽڄ

ثبیؽ چٻ زٍٽبڀٍبپ ـا ثڅ اٌٯ ڂا  ،ٴفیؽ؟ ثػز ویبچٻ ټی

قؼڄ ڂ ڀٵفاپ اڂ زڅ  ؼاـؼ! ثڅ دؽـ ڀٵفیىشٻ. زٍٽبپ ثڇز

ٴ٩ز؟ ٬ٹت ـئڃ٨ی ؼاٌز ٰڅ ثفای ٬بسٷ ؼڄ وبٶ اق  ټی

ـچب ؼـ ـا  اغشیبـ غڃؼ  ٰفؼ؛ ټٵف ڀڅ؟! ثی ٠ٽفي ؼٸىڃقی ټی

٨ٍفؼ ڂ  آ٤ڃًٌ ـا ٰفؼٺ. ؼوشبڀٻ ثب ضىفر دیفاچځً ـا ټی

چبیً ـا ؼاٌز! ڀبټً ـا  چبیٻ ٬ّؽ ٰف ٰفؼپ ٴڃي چ٫ -چ٫

  .ٰفؼٺ آڂـؼٺ ڂ ٘ٹت ثػًٍ ټی ټؽاٺ ثڅ ٸت ټی
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ثبثب... ثبثب ثجػٍیؽ... ثبثب ضڃار ـڂ ثجػً... ثبثب سڃـڂغؽا  -

  !ضالٸٻ...ٰٿ

دبخز و١ی ؼـ آـاٺ ؼوشبڀً ټفا ثڅ آ٤ڃي ٍٰیؽڄ ثڃؼ ڂ ثب ٸ

ٌؽٺ! ضبٶ ٰڅ آپ ټڃخڃؼ ٰفیڅ ثڅ  ٰفؼڀٻ ؼاٌز! آـاٺ ڀٽی

ټی ؼ دب ؼـ ضفیٽٻ ثٵؿاـؼ زفا آـاٺ غڃؼي اخبقڄ ؼاؼڄ ثڃ

 ٺ؟ ؽٌ

 ڀطی٩ً دیٱف ؼوشبڀٻ ٠ٙفي ـا ثب ؼٸشځٵی ؼـ ـیڅ ضجه ٰفؼٺ

 قټبڀً. ٴف٨شٻ دؽـ اق ای ٨بِٹڅ ث١ؽ ٰٽی. ٨ٍفؼ وػز ـا

 ٸفقاڀٻ دبی ؼڂ ـڂی .ٰځٻ ض٭ی٭ی ـا ـڂیبیٻ ثڃؼ ـویؽڄ

  .قؼٺ ٰځبـ اٺ ٌبڀڅ اق ـا ټبؼـ ؼوشبپ ضفٰشی ثب. ایىشبؼٺ
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  !ټٿ... ټٿ غڃثٻ -

 وڃیً ـ٨شٻ. سفن، س١دت، ڀٵفاڀیچبیی ٌٱىشڅ ثڅ  ثب ٬ؽٺ

سٽبټبً ثڅ زٍٽبڀً زذبڂٸی قؼڄ ثڃؼ ٰڅ ټڃخت ٌؽ ـڂیً ـا 

ټڇٽبپ ٨في ٰڇځڅ غبڀڅ ٰځؽ. زٍٽبڀٻ چٽسځبپ ثب ثبـي 

ٰفؼپ وؽ ٬ٹجٻ ـا ؼاٌشځؽ. ِؽایٻ  ٌبپ ٬ّؽ دف ٥٘یبڀی

ای ټڇیت ؼـ  سف سٽبٺ ڂخڃؼٺ ـا قٸكٸڅ ٸفقیؽ. ثڅ ټ١ځبی خبټٟ ټی

غڃؼ ٍٰیؽڄ ثڃؼ ٰڅ ٬ّؽ ڂیفاپ ٰفؼپ ٌڇف غب٘فاسٍبپ 

  :ڂاـ ڀبټً ـا غٙبة ٰفؼ ؼاٌز. ٸجبڀٻ قټكټڅ

  !اټیف؟ -
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وفي ثڅ وف٠ز ڀڃـ ثبال آټؽ ڂ ټڃخی اق ټڃچبی ٸػشً ثف 

بؼـ چٽبڀځؽ چٽیٍڅ دب دیً ٴؿاٌز اي و٭ڃٖ ٰفؼ. ټ دیٍبڀی

  :ڂ ٬ّؽ ٰفؼ ټبڀ١ٻ ٌڃؼ

  ...ضڃا -

 ڀٍبڀڅ ثڅ ؼوشٻ ثفؼپ ثبال ثب ڂ ـثڃؼٺ ڂی اق ـا ټدبٶ دیٍفڂی

 آپ ثڅ ؼڂثبـڄ. ؼاؼٺ غبټڃٌی ڀیك ـا چب ڀ٩ه ڀڃای وٱڃر

 ؼیؽڄ ٰفؼ، ټی ڀٝف ڀٵبچٻ ؼـ ٌفټی ثی ثب ٰڅ ټٍٱیٿ چبی سیٹڅ

  .ؼڂغشٻ
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٘ڃـ سڃڀىشی ثیبی ټ٭بثٷ ټٿ؟  زڅ سڃ ٤یفر ڀؽاـی؟ سڃ... سڃ -

ی اڂپ آوبیٍٵبڄ ڂٸٻ ٰځی  ٘ڃ.. ٘ڃـ سڃڀىشی ٴڃٌڅ چب؟ زڅ

   سڃ آؼټی اټیف؟ ...سڃ ڀیبؼ؟ ؼـ ٰثب٨ز ٰبـی غڃؼر سب ٴځؽِ

ـضٽی  ٌؽ ٬ٙفڄ اٌٱی ثب ثی ثب چف ٰٹٽڅ ٰڅ اق ٸت غبـج ټی

ٰفؼ ڂ اڀؽٰی ث١ؽ ٨فڂ  ٬فاـ ـا ـچب ټی چبی ثی ؼوز ټمڄ

ِڃـسی ـڀٵً وڃ٪ ؼاؼٺ. ټځشٝف   ثڅ ٸجبپ دبٌیؽ. ڀٵبچٻ ـا ټی

ای ثٵڃیؽ سب ثف وفي ڂیفاپ ٌڃٺ. ٬ّؽٺ  ثڃؼٺ ٰٹٽڅ

اٺ ـا اق  غڃاوشٻ آٌیبڀڅ ڂیفاپ ٌؽڄ اي ڀجڃؼ؛ سځڇب ټی ڂیفاڀی

ٸت چبی ټٍشً ثؽقؼٺ! ثبألغفڄ ثڅ وػٿ آټؽ. ثبألغفڄ آپ 

ٴٍڃؼڄ ٌؽ سب ثیً اق ٬جٷ ٬ٹجٻ ـا  اي ِڃـسی یغٙ
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غڃاوشٻ، ٌبیؽ  ، ِؽایً ـا ڀٽی٘ب٬شً ـا ڀؽاٌشٻ .ث٩ٍبـؼ

غڃاوشٻ! ؼوشٻ ٰڅ اڀٵبـ  چٻ ؼیٵف ثفاؼـی ثڅ ڀبٺ اټیف ڀٽی

ی ٌڃـي ثڃؼ ثبال آټؽ ڂ ثف٬ی ثڅ ڂخڃؼي ڂاـؼ ٰفؼ ٰڅ  آټبؼڄ

ای ٰف ٰځځؽڄ اق وٱڃر  ثف٪ ڀٵبچً ـا دفاڀؽ! ٨ٕب ـا چٽڇٽڅ

ثٹ١یؽ. وفي ثڅ وٽز زخ ټشٽبیٷ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اڀٵبـ ٬ڃای 

 چیٿ ِؽای. ثڃؼ وذفؼڄ ویٹی آپ ثف٪ ثڅ ڀ٩ه ٍٰیؽپ ـا چٻ

ؼ غڃ ثڅ سبقڄ اڀٵبـ. آټؽ ٴڃي ثڅ اڀؽٰی اق ث١ؽ ټبؼـ ٴ٩شٿ

آټؽڄ ثڃؼڀؽ ڂ خځڃپ ټفا ثڅ زٍٻ ؼیؽڀؽ. وفي ثبال آټؽ. 

ی ِڃـسً اي وفظ ثڃؼ ڂ ـؼ اڀٵٍشبپ ثبـیٱٻ ـڂ ٴڃڀڅ

ٌؽ! اټب  چبیً ٌٱبـ ټی ؼـ سیٹڅ، ؼاؼ. غٍٻ آٌٱبـ خڃالپ ټی
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چبیٻ ـا غبٮ  ف ثڃؼ یب اڂ؟ ټٿ وبٶغٍٽی ٰڅ ټٿ ؼاٌشٻ ثیٍش

ٰفؼڄ ثڃؼٺ یب اڂ؟ ټٿ ـڂقچبیٻ ـا ثڅ قټبڀڅ وذفؼڄ ثڃؼٺ سب ٌت 

ٌؽ؟ ثڅ زڅ ض٭ی ؼڂثبـڄ  ٰځؽ یب اڂ؟ ثڅ زڅ ض٭ی غٍٽٵیٿ ټی

ؼڂغز؟ ؼوز ؼیٵفٺ ثبال آټؽ سب ټی  ڀٵبڄ ثڅ ِڃـر ټٿ 

اي ثٵیفؼ.  چبی ثفخىشڅ چبی اخجبـی ـا اق ٴڃڀڅ اڀش٭بٺ آپ وفٺ

آټیكسف! ٨فیبؼی ٤ف٪ ؼـ  ٵف! وٱڃسی غ٩٭بپای ؼی ٔفثڅ

سف! ڂ ثبألغفڄ ٌٱىشٿ آپ غُفؼڄ  غبټڃٌی ڂ غ٩څ ٰځځؽڄ

  .چبی وٱڃر سڃوٗ دؽـ اڀدبٺ ٌؽ ٌیٍڅ

 ٰځی ؼغشف؟  ٰبـ ټی ضڃا! ؼاـی زی -
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اي ؼـ وٱڃر، سبقڄ ثڅ یبؼ  ثب ٘ځیٿ اڀؽاغشٿ ِؽای ٴف٨شڅ

آڂـؼٺ زڅ ثف وفي آڂـؼٺ! زڅ ثف وفي آڂـؼٺ یب آڂـؼڀؽ؟ 

 ٰالٺ چف ثب ث٥ٓ آپ ٻ! ثڅ وٽشً ثبقٴٍشٻ.ىشؼاڀ یڀٽ

ا ثیٍشف ـ اٌٱی غڃپ ی ٨ڃاـڄ ڂ ٍٰیؽ ټی ٴٹڃیٻ ثف غځدفی

   .ـاڀؽ اق زٍٽبڀٻ ثیفڂپ ټی

  !ثبثب... ثبثب ایٿ ثی چٽڅ زیك... ایٿ -

 ڀشڃاڀىشٻ ثٵڃیٻ! ثبق چٻ ڀشڃاڀىشٻ! ثبق چٻ آپ ڂخؽاپِ

بیؽ! سب ؼـ اٺ ٴؿاٌز سب ِؽایً ؼـ ڀی ڂخؽاپ دب ؼـ ضځدفڄ ثی

ڀٽی  آـاټً غ٩څ ٌڃؼ ڂ ِؽای ټفٴً ثڅ ٴڃي ٰىی

 .ـویؽ
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 83 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڀٍبپ اڀؽاغشٻ. ضیف ڂ چبی غیه زٍٻ ٵبچی اخٽبٸی ثڅڀ 

ض٭بـر ټیبپ خٽ١ی ٰڅ اټیف ؼـڂڀً ٬ؽٺ ڀڇبؼڄ ثڃؼ،  !ثه ثڃؼ

ثه ثڃؼ! دبچبیٻ ٨فټبپ ٴفیػشٿ ؼاؼڀؽ ڂ ثب وف٠ز ـ٠ؽ غڃؼ 

وف٠شی ـغز ؼاڀىشځؽ ثب زڅ  ـا ثڅ اسب٪ ـوبڀؽٺ. ؼوشبڀٻ ڀٽی

ـ٨شٿ ثڅ سٿ ثٱٍځؽ. ڀ٩ىٻ ؼـ ٴٹڃ ضجه ٌؽڄ ڂ ضّبـی 

ٰڃثیؽٺ سب  . چف زڅ ٸٵؽ ټیقؼڄ ثڃؼثڅ ؼڂـي ضٹ٭څ  ،ث٥ٓ

ثٱٍٻ آپ ث٥ٓ ٸ١ځشی سځٵځبیً ـا ثیٍشف ؼڂـ ڀ٩ىٻ  ڀ٩ه

 ٰفؼ. ضٹ٭څ ټی

ٌبٶ ټٍٱٹی ـڀٳ ـا ٰٻ ڂ  .سٹ٩ځٻ ـا اق ټیك آییځڅ ثفؼاٌشٻ 

 .٪ غبـج ٌؽٺثیً ثف وف ٍٰیؽٺ ڂ ثب ضبٸز ؼڂ اق اسب
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آؼـڀبٸیٿ غڃڀٻ ـا سّبضت ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ثب ؼاؼپ ضٱٻ ؼڂیؽپ 

 چب ثفای ـ٨شځٻ ٌؽ.  ثڅ دبچبٺ ټػبٸ٧ ټٽبڀ١ز آپ

ٴڃڀڅ ثبق ثٵؿاـٺ ڂ ثفڂٺ، اټب ؼٸٻ  غبڀڅ ـا چٽبپ غڃاوشٻ ؼـ

ثفای ټبؼـٺ ٰجبة ٌؽ. اق ټیبپ ؼـ وفٮ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ِؽای 

  :ټ٥ٽڃٺ ٸت قؼٺ

  !ٸٻ ڀیبؼٴفؼٺ. ٰىی ؼڀجب ټبټبپ ثفټی -

. قؼ ِڃـسٻ غبڀڅ چڃای وفؼ دبییكی ٌال٬ی ثف ثب ٰڃثیؽپ ؼـ

اٺ ٰځبـ  ٌؽٺ وفدڃي قغٻ ٰڇځڅ اٌٱی ؼڂـ غبڀڅ اق ٰڅ ٰٽی

چبیٻ آپ قغٻ ـا سبقڄ ٰفؼ. ٰدب  چ٫ -ـ٨ز ڂ ثبـی ؼیٵف چ٫
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ؼاڀىشٻ. ڀڃـ  ـ٨شٻ؟ وؤاٸی ثڃؼ ٰڅ غڃؼ دبوػً ـا ڀٽی ټی

 ضبٶ ڂ سبدیؽ ټی ِڃـسٻ ثف اٸىیف  چبی وفیٟ زفا٢ آپ ټبٌیٿ

 چبی ِطځڅ. ٍٰیؽ ټی آوٽبپ ـظ ثڅ ٬جٷ اق ثیً ـا ؼٴفٴڃڀٻ

ـا ثڅ ثبقی ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ س٭فیجبً ضبٸز  ٠ّبثٻ ،دیً زځؽی

 ؼاؼ. چبیٻ ټی ؼڂیؽپ ثڅ ٬ؽٺ

 ٰفؼڄ ٠جڃـ ٬ّؽ سڃخڅ ثڅ وجكی زفا٢ ثڅ زڇبــاڄ ـویؽٺ. ثی 

 ٌؽٺ. دؿیفا ـا ټبٌیٿ ِبضجبپ چبی ٨طً ڂ  ثڃ٪ ڂ

ٰڃثیؽ ڂ ټٍشی ٬ٹجٻ  اٺ ٸٵؽ ټی ٰځځؽڄ قیف ټ١ؽڄثڃیی ټٍٽئك  .

ـا ؼـ ؼوشً ثڅ ثبقی ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثڅ ا٘فا٨ٻ ڀٵبچی ٰفؼٺ. 

ؼ٤ؽ٤څ اق ثفغڃـؼ ثب ؼیٵفی سیٯ آ٦  چب ثی ټبٌیٿ
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ٍٰیؽڀؽ ڂ ڀڃـ زٍٽبڀٍبپ ـا ؼـ آپ ٌت سبـیٯ ـڂٌٿ  ټی

 ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ.

 ،قؼ ڂ وفټب چبیٻ ـؼی اق ثػبـ ؼـ چڃا ٘فش ټی چ٫ -چ٫ 

چب  ی یٱی اق غبڀڅ ٰفؼ. ـڂی دٹڅ شبڀٻ ـا سٍؽیؽ ټیٸفقي ؼو

  .چ٭ٻ ـا ـچب ٰفؼٺ -ی چ٫ ڀٍىشٻ ڂ ِؽای غ٩څ ٌؽڄ

ٴفیىشٻ. اٌٯ  ؼـ ضبٶ غڃؼ ڂ ثڅ ڀڃ٠ی ثڅ ضبٶ غڃؼ ټی

ای ٨فْ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ  چبیی ٬ٙفڄ چبیٻ ـا دیىشی اق ؼڂڀؽڄ ٴڃڀڅ

ٰفؼڀؽ.  ای خؽیؽ ڂاـؼ ټیؽاپ ټی ثڅ ِڃـر ټؽاڂٺ ؼڂڀؽڄ

ٸ٥كیؽڀؽ ڂ  اق وف ـ٬بثز ثب ؼیٵفی ټی چب ٠ب٬جز اٌٯ

ی ٰؽـ  قؼڀؽ. ؼڂثبـڄ آپ دفؼڄ دبیبڀٍبپ ـا ثب و٭ڃ٘ی ٘فش ټی
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اٺ ـا ثڅ ؼوز ٴف٨ز ڂ ټفا  ا٨ىبـ ٨ٱف دبٌیؽڄ ،ـڀٳ غب٘فار

  .ثڅ آپ ـڂق ٰؿایی ٨فوشبؼ

  ***(ٌت سڃٸؽ _ٴؿٌشڅ)***

چبیٻ غیه ڂ ثڅ سځٻ زىجیؽڄ ثڃؼڀؽ. ثڃی ثبـاپ ڂ غبٮ  ٸجبن

ؽڄ ټٍٽئك ٰځځؽڄ سف اق ا٨ٱبـ آپ ټػفڂثڅ غٹڃر ڂ ٸجبن زىجی

چبیٻ  چبیٻ ثب ٤في آوٽبپ ثفاثفی ڂ اٌٯ چ٫ -ثڃؼ! چ٫

ٰٽی  ...ثبـیؽ. ٰٽی ؼیٵف ټبڀؽڄ ثڃؼ سف اق آپ اثفچب ټی ویالثی

ثڃؼ ټی ٴ٩شٻ ؼیٵف ټبڀؽڄ ثڃؼ سب ثڅ غبڀڅ ـڂیبچبیٻ یب ثڇشف 

  ...ڂیفاڀٵف ٠ٽفٺ، ثفوٻ
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زڇبـ ـاڄ ـا ؼـ دځح ؼ٬ی٭څ ؼاڀٻ ثب زڅ خځڃڀی ټىب٨ز ؼڂ  ڀٽی

ڀٍبپ  بيچ ٴف٨ز. سذً ای آـاٺ ڀٽی ٸطٝڅ دیٽڃؼڄ ثڃؼٺ ڂ ٬ٹجٻ

اٺ اق ٰیبپ یب اس٩ب٪ ټڇیت ؼـ  اق زڅ ثڃؼ؟ ا٠شٽبؼ ٨فڂ دبٌیؽڄ

دب ثڅ آپ  ،و٭ڃٖ ٰیبپ ـاڄ؟ ثب ٸفقٌی ڀبٌی اق وفټب ڂ سفنِ

 -. ِؽای چ٫ٴؿاٌشٻ سب اڀشڇب ثبق ثڃؼ، يټشفڂٰڅ ٰڅ ؼـ

. ؼوز ثبال ثفؼٺ ڄ ثڃؼٺ ثف ٨ٕب ضبٰٻ ٌؽا چبی غ٩څ ٌؽڄ چ٫

اٺ  ی آیځؽڄ ـا ٰځبـ قؼٺ. غبڀڅ ڂ سبـچبی زىجیؽڄ ثف ِڃـسٻ

چبی  سٯ ټڃٸٱڃٶ -خبیی ٰڅ ثڃی غڃپ ؼـ سٯ پآ؟  خب ثڃؼ پآ

ٌؽ؟ ثب ِؽایی غڃ٨ځبٮ اټب غ٩څ ٌؽڄ، ؼـ  ټیٌځیؽڄ چڃایً 

خبی ایىشبؼٺ. ؼوز ثف ؼچبپ ثفؼٺ سب خی٣ ٰڃسبچٻ ـا ټڇبـ 
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 89 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ث١ؽ دبچبیٻ ـاڄ ؼڂیؽپ ـا دیٽڃؼ ڂ ثڅ آپ اسب٪  ٰځٻ. اڀؽٰی

ڀ٩فر اڀٵیك ٰڅ قټبڀی ٬فاـ ثڃؼ غٹڃسٵبڄ ټٿ ڂ ٰیبپ ثبٌؽ 

   ...ـویؽٺ

اټفی ټطبٶ ثڃؼ... ڀشڃاڀىشٻ  ڄ،زڅ ثف وفٺ آټؽ آپثبڂـ 

چبی ڀٵفاپ ڂ دبچبی ؼٸشځٵٻ ـا ټڇبـ ٰځٻ! ثڅ وٽشً دف  خی٣

ـاق زځیٿ ٤ف٪ ؼـ غڃپ ؼ ی ټٿ ثڃؼ ٰڅ ایٿ ٍٰیؽٺ. ٨فٌشڅ

ٍٰیؽڄ ثڃؼ؟! غڃاوشٻ ؼـ آ٤ڃًٌ ـچب ٌڃٺ ٰڅ زځٵبٸی ټفا 

 اویف ٰفؼ! ثفٴٍشٻ. ٰیبپ ثڃؼ! اڂ... اڂ زٵڃڀڅ سڃاڀىز؟ 

ٴ٩شٻ... ټٍز ثف  چبیٻ دبیبپ ڀؽاٌز ڂ ڀبټً ـا ڀبوكا ټی خی٣

! زفظ ټیكؼ اٺ ی دؽـ غ٩شڅٰڃ٨شٻ ٰڅ ڀٵبچٻ ؼـ دِ اي ټی ویځڅ
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ً ٱڅ ثب ؼوشقاڀڃچبیٻ وىز! آپ ټفؼی ٰچبیٻ سٍؽیؽ ڂ  خی٣

ای ـڀٳ ـا ؼـ ؼوز دؽـ خبی ؼاؼ، اټیف  ی ڀ٭فڄ ویبڄ اوٹطڅ

 ثڃؼ؟ ثفاؼـ ټٿ؟ 

***  

اٺ ٸٵؽ قؼ ڂ سٽبٺ  ڀشڃاڀىشٻ سطٽٷ ٰځٻ. زیكی ثڅ قیف ټ١ؽڄ

آټؽ! ٨ڃـا ثڅ وٽز خڃة  ٻاي ثڅ ؼچبڀ ټطشڃایبر غبٸی

زڇفڄ  .چبی اٸٱی ٌؽٺ ثڅ ٫٠ قؼپټ٥ٍڃٶ چدڃٺ ثفؼٺ ڂ 

اي، ټؽاٺ ټ٭بثٷ  ـیػشڅ ٌؽڄ اٺ ٬بة ؼـ غڃپ ڀبض٫ ٨فٌشڅ

ٸت اق ڀ٩فر بؼاؼ ڂ ټفا ثیً اق ٬جٷ ٸج زٍٽبڀٻ خڃالپ ټی

  ...وبغز ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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چٽبپ ٴڃٌڅ سٱیڅ ثڅ سیف ثف٪ ثٹځؽ ٬بټز ؼاؼٺ ڂ زٍٽبڀٻ ـا 

ای ثف دیٱف  اڀؽٰی ث١ؽ ثب وځٵیځی ڀٵبڄ وبیڅ !ای ثىشٻ ٸطٝڅ

  ...اٺ ـا ٴٍڃؼٺ چبی غىشڅ خبڀٻ زٍٻ ثی

ؼـ ٌیٍڅ غیه زٍٽبڀٻ ڀٽبیبپ  ٬بټز ٰڃسبڄ آپ ؼغشف ثسڅ

چبیٻ ٰٽی ؼـ وٱڃر ٨فڂ ـ٨ز ڂ ڀٵبچی  چ٫ -ٌؽ. چ٫

یىز؟ چٽبڀځؽ ڀٵف ٴڃڀڅ ټفا ټی پآ. زفا اڀؽاغشٻ غځثی ثڅ اڂ

ثف قټیٿ وفؼ ڂخڃؼٺ ـا ٘ڃـ  پآ اٴف ڀجڃؼٺ ٰڅیٯ ټدځڃپ؟ 

 ڀٽی اڀؽاغشٻ.

ؼڂثبـڄ ؼاٌشځؽ آپ غب٘فار ویبڄ ـڂی ؼیؽٴبڀٻ غٗ  

  .ٰفؼڀؽ پ ٤ف٪ ټیٍٰیؽڀؽ ڂ ټفا ؼـ قټب ټی
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***  

ٰفؼٺ سب ټفا اق ؼوشبپ آپ  قؼٺ ڂ ڀبٺ دؽـ ـا قخڅ ټی خی٣ ټی

ٰڅ ـڂقی ثفایٻ ٌیٙبپ ـچبیی ؼچؽ... زفا ِؽایی 

ویبچی،  قؼ؟  چبیٻ قغٻ ټی ثف ٴڃيجػً ثڃؼ ؼاٌز آـاټٍ

 زٍٽبڀٻ  ثڅ  زڅ ؼـټبپ قخفآڂـی ثڃؼ ٰڅ ؼـ آپ ٸطٝڅ

 ...غبٸی ٌؽپ ـا ثڅ دبچبیٻ چؽیڅ ؼاؼڂ ڀٍىز 

چب ټفا ٰدب ثفؼڀؽ، اټب غڃاة ثڃؼ ٰڅ  ؼاڀٻ زڅ ٌؽ ڂ آپ ڀٽی

ٰفؼ... ویبچی ثڃؼ ٰڅ غڃؼ  ای ؼوز ټمٴبڀٻ ـا ـچب ڀٽی ٸطٝڅ

ـا ثف ا٨ٱبـٺ سطٽیٷ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ٰفغشی ای ثُشځٻ ـا ثڅ ی٥ٽب 

  ...ثفؼڄ ثڃؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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***  

ثب ِؽای آپ ؼغشف ثسڅ ټفؼټٯ زٍٽبڀٻ ؼوز اق ثبقی ثب 

  .ؽقټبپ ٍٰیؽ ڂ ثڅ اڂ ؼڂغشڅ ٌ

 غبڀٻ، ضبٸز غڃثڅ؟  -

ڀٵبچٻ ثڅ ٸجبپ ِڃـسی ؼغشف ڂ زٍٽبپ ټ١ّڃټً ا٨شبؼ. ایٿ 

ثبال ـ٨ز ڂ ثڅ  ،ثب ٰٽی ټٱثزٍٽبڀٻ   !ِؽا اق آپ اڂ ڀجڃؼ

  .غیفڄ ٌؽ٨ٍفؼ، آپ قڀی ٰڅ ؼوز ؼغشفٮ ـا ټی

قؼڄ ؼوشٻ ـا ثڅ ِڃـر ٍٰیؽٺ سب ـؼ آپ ویالة  غدبٸز

  .اٌٱی دبٮ ٌڃؼ
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قیفا زٍٽبڀٻ ؼـ ـ٬بثشی سځٵبسځٳ  ؛یڇڃؼڄ ای ثڃؼاڀٵبـ سالي ث

٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼڀؽ ڂ ثفڀؽڄ ٰىی ثڃؼ ٰڅ ثیٍشف آپ ٬ٙفار ٌڃـ 

  .ؼاؼ ـا ثڅ غڃـؼٺ ټی

، اټب ؼچؽؼاـٺ ٬ّؽ ٰفؼ ضبٸٻ ـا ٘جی١ی خٹڃڄ  ِؽای غً

  .قچف غفاثی ـا ثیً اق ٬جٷ ثڅ غڃـؼٺ ؼاؼ

  .غڃ... غڃثٻ -

غشف ثسڅ ای اق ڀٵفاڀی اویف ٰفؼ ڂ ؼوز ؼ ڀٵبڄ آپ قپ ـا چبٸڅ

٬ؽټی ثڅ وٽشٻ آټؽ ڂ ؼوشً ـا ثڅ وٽشٻ ٍٰیؽ.  .ـا ـچب ٰفؼ

اخجبـاً ؼوز ؼـ ؼوز ٴفټً ٴؿاٌشٻ ڂ اق خبی ثٹځؽ ٌؽٺ. 
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سٱیڅ اٺ ـا ثڅ آپ سیف زفا٢ ؼاؼٺ ڂ ثفای ض٩ٛ ٤فڂـ غڃـؼ 

  .اٺ زٍٻ ثىشٻ ٌؽڄ

ڀڅ زځؽاپ سفاؼ٨ی زبؼـ ټٍٱی ـڀٳ آپ قپ ثب ویبچی ٌت 

و٩یؽي ؼـ آپ ٬بة ټٍٱی  ټٹٽڃن ایدبؼ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ زڇفڄ

ؼـغٍیؽ. ِؽایً ثبـی ؼیٵف ټفا اق ا٨ٱبـ  ـڀٳ ثڅ قیجبیی ټی

  :اٺ ثیفڂپ ٍٰیؽ دڃٌبٸی ڂ غبٸی

 غبڀڃٺ ضبٸز غڃثڅ؟ ثڅ اڂـلاڀه قڀٳ ثكڀٻ؟  -
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اڀؽٰی ؼوز ثی ضه اٺ  ی ټځ٩ی ثبال ثفؼٺ. ٻ ـا ثڅ ڀٍبڀڅؼوش

 ،ټطشڃا چبی ثی اڀٵبـ آپ ٫٠ .ضبٸی ٰځبـٺ و٭ڃٖ ٰفؼ ث١ؽ ثب ثی

  .سٽبٺ ڀیفڂیٻ ـا ثیفڂپ ـاڀؽڄ ثڃؼ

٬ؽټی ثڅ وٽشٻ آټؽ ڂ ثبـی ؼیٵف ؼوز ثڅ وٽشٻ ٍٰیؽ. 

  .ٌؽ ِؽایً ڀبقٮ ڂ ڀٵفاڀی ؼـ سبـچبیً ٌٱبـ ټی

  !ثیب ثٍیٿ ـڂی اڂپ دٹڅ. ضبٸز غڃة ڀیىز -

ای ٰڅ ٰٽی ٬جٷ ـڂیً  ؼوشً ـا ٴف٨شٻ ڂ ثڅ وٽز آپ دٹڅ

ڂ آپ ؼغشف ثفایٻ خبی وؤاٶ ؼاٌز قپ  .وٱڃپ ؼاٌشٻ ـ٨شیٻ

 ؽ؟ فؼڀٰ پ ټڃ٬ٟ اق ٌت ثیفڂپ زڅ ټیاٰڃزٯ 
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ڀٍىشٻ ڂ وفٺ ـا ټیبپ اڀٵٍشبپ ٸفقاڀٻ اویف ٰفؼٺ. ِؽای آپ 

  :قپ ټفا ثبـی ؼیٵف ثڅ غڃؼ آڂـؼ

غبڀٻ ـڂ یڅ آة ټیڃڄ ثفای  ثڅ ؼـیب! ثفڂ ثب ثبثب اق ایٿ ټ٥بقڄ ـڂ -

  .ثػف قڂؼ ثیب

چبیً  بٶ ٬ؽٺجفی سٱبپ ؼاؼ ڂ ـاچی ٌؽ. ڀٵبچٻ ؼڀؼغشفٮ و

  .ٰڅ ټځشڇی ثڅ یٯ ؼڂیىز ڂ ًٌ ټٍٱی ثڃؼ، ٍٰیؽڄ ٌؽ

ثف ؼوشی ڀٍىشٿ  . ثبثیٿ ؼوشبڀٻ دځڇبپ ٰفؼٺوفٺ ـا ؼڂثبـڄ 

اٺ ثبـی ؼیٵف ثڅ آپ قپ زٍٻ ؼڂغشٻ. ټشطیف ثڃؼٺ ؼـ  ٌبڀڅ
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وشبیؽ زٵڃڀڅ  ایٿ ؼیبـی ٰڅ چٽځڃٞ خبپ چٽځڃ٠ً ـا ټی

 ؟ ثڃؼ٠كٺ ٰٽٯ ثڅ ؼیٵفی ـا ثفؼاٌشڅ 

ٰځی ثب ایٿ  ٰبـ ټی ټڃ٬ٟ ٌت سځڇب ثیفڂپ زی ؼغشف خبپ ایٿ -

 وف ڂ ڂٟٔ ٴف٨شڅ؟ 

زٍٽبڀٻ ـڀٳ س١دت ٴف٨ز. ټفا ؼغشفٮ غٙبة ٰفؼڄ ثڃؼ؟! 

آټؽ  ؼاـ ثڃؼ ٴڃیب ثڅ دڃوز ِب٦ ڂ ٩ٌب٨ً ڀٽی ٰٽی غځؽڄ

  !وٿ ثبالیی ؼاٌشڅ ثبٌؽ

٘ڃـ غیفڄ ثڅ  زفغیؽ سب دبوػً ـا ثؽچٻ. چٽبپ قثبڀٻ ڀٽی

زٍٽبڀٻ سٍؽیؽ  اٌٯ ؼـچبی زبؼـي، خڃًٌ  ٴڃٌڅ
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پ ټیكاپ ض٭بـر، ؼٸٻ ؼـ ؼوز ؼیڃی ټٍٱیٿ اق آٌؽ. اق  ټی

  .ټالټز اویف ثڃؼ

  .ٺڀٵ٩شی ؼغشف -

پ آڅ ضبٸً وڃغز ٴځبڄ اڂ زڅ ثڃؼ ؼـ ای ؼٸٻ ث ثفای ٸطٝڅ

چڃای وفؼ دبییكی، ثڅ دىز ؼغشفی ؼیڃاڀڅ غڃـؼڄ ثڃؼ ٰڅ 

 ضشی ضبٔف ڀجڃؼ وؤاالسً ـا دبوع ؼچؽ!؟

ـاڄ ٴٹڃیٻ ـا وؽ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ؼـ ٤ؽڄ ای زفٰیٿ اق ث٥ٓ  

زٍٽبڀٻ خك ڂ ټؽی ؼـؼڀبٮ ثڅ ـاڄ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ٸجبڀٻ ـا ٰڅ 
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ٸفقیؽ ثڅ ضفٰز ؼـآڂـؼٺ ڂ ټ٥ٽڃٺ دبوػً ـا  ټڇبثب ټی ثی

  :ؼاؼٺ

  !غڃ... غڃثٻ -

 ٨فیبؼ ؼـ ٤ف٪ وٱڃر آپ ٴؿاٌز  زیك ؼیٵفی ڀٵ٩ز ڂ

 دڃوز ثڅ  ثبؼ وفټبی ویٹی. ثٱٍؽ غڃؼ ؼـ ـا غب٘فٺ ؼڂثبـڄ

 -ٰٻ ڂ ٰفؼ ټی ٠ٽٷ وفؼ آة وٙٹی ټبڀځؽ اٌٱٻ، اق یهغ

ِڃـر  ثف ضبٶ ثی ـا ؼوشٻ. ٴفؼاڀؽ ټی ثبق ـا اٺ چڃٌیبـی ٰٻ

  .ٍٰیؽٺ سب ڀٻ وفټبیٍبپ دبٮ ٌڃؼ
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اٺ ـا ٰٽی وب٦ ٰفؼٺ ڂ  ثب ِؽای آپ ؼغشف ثسڅ ٰٽف غٻ ٌؽڄ

ٰفؼ، زٍٻ ؼڂغشٻ. اڀؽٰی  ثڅ قڀی ٰڅ ڀی ـا ؼـ آثٽیڃڄ ٨فڂ ټی

  :ٍٰیؽث١ؽ ؼوشً ـا خٹڃ 

  .ثػڃـ ؼغشف خبپ ٨ٍبـر ا٨شبؼڄ -

ٰفؼ ضه ثؽی دیؽا  ٰڅ ټؽاٺ ؼغشف خبپ غٙبثٻ ټی اق آپ

  :ٰفؼٺ. ثب چٽبپ ِؽای آـاٺ ٸت قؼٺ ټی

  .ضڃا -

  .اثفڂیی ثبال اڀؽاغز ڂ ټش١دت ثڅ ؼچبڀٻ زٍٻ ؼڂغز

 زی؟  -
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  .اوٽٻ. ضڃا اوٽٽڅ -

  .چبیً ـا ًٰ ؼاؼ اثفڂاڀً دبییٿ آټؽ ڂ ٸجػځؽ ٸت

  .. اوٻ ٬ٍځٵیڅآچبپ -

چبیٻ ٴف٨شٻ ڂ ٰبټی ڀڅ زځؽاپ ټطٱٻ اق آثٽیڃڄ  ڀی ـا ثب ٸت

 چٹڃ، ی ٴه ڂ ٌیفیٿ آة دفس٭بٶ ثڅ ؼاغٷ ؼچبپ ٍٰیؽٺ. ټكڄ

زځؽ ٬ٹڃح ؼیٵف  .ثب آپ وفټبی ڀىجی ٰٽی ضبٸٻ ـا خب آڂـؼ

اق آثٽیڃڄ غڃـؼٺ ڂ ثب سالٌی ٰڃسبڄ ـڂی دب ایىشبؼٺ. آپ قپ 

ؼغشفٮ ثڅ ؼاغٷ  ڀٵفیىز ڂ سبٰځڃپ ټىٱڃر ټفا ټی

  .ٌبپ ٨فاـ ٰفؼڄ ثڃؼ ټبٌیٿ
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 103 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ار. ؼـوز  ضڃا خبپ! ثڇشفی؟ ؼڀجبٸٻ ثیب ثفوڃڀیٽز غڃڀڅ -

  !ڀیىز ایٿ ڂ٬ز ٌت ثیفڂڀی

ی  ی ٸجٻ ـا ثڅ ؼڀؽاپ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ؼوشٻ ٴڃٌڅ غدڃٶ ٴڃٌڅ

  .غبٰی ټبڀشڃیٻ ـا سٱبڀؽٺ

ؼوششڃپ ؼـؼ ڀٱځڅ. ثجػٍیؽ ټكاضٻ ٌؽٺ... ڀڅ غیف غڃڀڅ  -

  .ٺ ټیفٺ. ثیٍشف اق ایٿ ټكاضٻ ٌٽب ڀٽیٍٻڀكؼیٱڅ؛ غڃؼ

ؼڂثبـڄ آپ اثفڂاپ ٰٹ٩ز ـا ؼـچٻ ٍٰیؽ. ثڅ ـؼ ثػبـی اق اق 

 ٌؽ ټی ٠بٺ ٬شٷ آقاؼ چڃای ؼـ ث١ؽ اڀؽٰی ڂ  ؼچبڀً غبـج

  .ؼڂغشٻ زٍٻ
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  .ـوڃڀیٽز ایٿ زڅ ضف٨یڅ؟! ثیب، ټی -

   .ؼاؼٺ ـا  ٰفؼٺ دبوػً ٘ڃـ ٰڅ ثب ڀی آثٽیڃڄ ثبقی ټی چٽبپ

  !ټٽځڃڀٻ اټب ڀیبق ؼاـٺ سځڇب ثبٌٻڂا١٬بً  -

  ...اټب -

ی ٰالټً ـا ـثڃؼٺ ڂ ثب ِؽایٻ ټبڀ١ً ٌؽٺ. ٰبي  ـٌشڅ

  !ٰفؼ قڂؼسف ـچبیٻ ټی

  .ٸ٩ٙبً -
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زیكی ڀٵ٩ز ڂ ؼوشً ـا قیف زبؼـ ثفؼ. اڀؽٰی ث١ؽ ٰبـسی 

اٺ ـا  و٩یؽ ثڅ وٽشٻ ٍٰیؽ ڂ ثب ِؽای ټڇفثبڀً ټ٥ك آ٩ٌشڅ

  .ثڇٻ قؼ

  .ثبچٻ اـسجبٖ ؼاٌشڅ ثبٌیٻ اٴف ثػڃای زځؽ خٹىڅ ای -

ٽی ٰبـر ـا ثب ؼڂ اڀٵٍز اق ؼوشً ـثڃؼٺ ڂ قیف زٍ

. اق چف زڅ ـڂاڀٍځبن ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٌیڃا ڂٰیٹی،  ـڂاڀٍځبن

  .ڂ ؼٰشف ثڃؼ، ثیكاـ ثڃؼٺ. ٬ؽټی اق اڂ ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ

  .زٍٻ، ضشٽبً. ټٽځڃپ ڂ ٌجشڃپ ثڅ غیف -
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 106 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ف٠ز ڀڃـ و څچبی ثٹځؽ اق اڂ ؼڂـ ٌؽٺ. ث ب ٴبٺثؽڂپ س١ٹٷ ث

چب ـا ٘ی ٰفؼٺ ڂ ثڅ ڀڃ٠ی  زڇبــاڄ غبٸی اق چیبچڃی ټبٌیٿ

ثب ضبٸز ؼڂ غڃؼ ـا ثڅ ٰڃزڅ غبڀڅ ـوبڀؽٺ. ڀ٩ىٻ ٴف٨ز. 

ؼڂیؽ، ڀ٩ىی  ایىشبؼٺ ڂ اق آپ آثٽیڃڄ ٰڅ ؼـ ؼوشٻ ثڅ ؼڀجبٸٻ ټی

سبقڄ ٰفؼٺ! ثف٬ی ټٍٱیٿ قیف آپ زفا٢ سیف ثف٪ ڀ٩ىٻ ـا ثځؽ 

  !ٰفؼ؟ غبڀڅ ټب زڅ ټی ـؼ! آپ ټبٌیٿ ټٍٱی آٌځب، ټ٭بثٷ ؼآڂـ

ٻ ـا سځٳ آڂـؼ. ثب آثٽیڃڄ ثڅ ٴٹڃیٻ خڇیؽ ڂ ثیً اق ٬جٷ ڀ٩ى 

اغشیبـ ٬ؽټی ؼیٵف ثڅ ٠٭ت ڀڇبؼٺ.  غبڀڅ ثی ٴٍڃؼڄ ٌؽپ ؼـ

چب ا٨ىبـ ٴىیػشځؽ. زڅ  ثف٪ اق وفٺ دفیؽ! ټطڃ ٌؽٺ ڂ ثبڀیڅ

آپ ٬بټز سځڃټځؽ ٌبپ ٴف٨شڅ ثڃؼ؟  ؼیؽٺ؟ زٍٽبڀٻ ثبقی ټی
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سځ٩ه ـا یبؼ ٰفؼڄ ڂ سځڇب ثڅ خبڀٻ  اٺ ؟ زفا ویځڅ...آٌځب

 ٰڃثیؽ؟  ټی

چبیٻ ـا  اٌٯ چٽسڃپ ـ٠ؽ ثڅ زٍٽبڀٻ چدڃٺ ڂ ثىشف ٴڃڀڅ

ثٹ١یؽ. زٍٽبڀٻ ټځٝف ټ٭بثٷ ـا ثبڂـ ڀؽاٌز! آپ ٬بټز ثٹؽ ڂ 

زٵڃڀڅ ټٽٱٿ ثڃؼ  !آټؽ ٌبڀڅ ؼـ ڀٝفٺ وفاثی ثیً ڀٽی زڇبـ

آپ ٌیٙبپ ټ٭بثٹٻ وبیڅ اق ڂا١٬یز ثبٌؽ؟ اټٍت ٬ّؽ ٰفؼڄ 

 ٰفؼڀؽ؟  ڀٽبیی ټی خبڀٻ ـا ثىشبیځؽ ٰڅ ایٿ زځیٿ ـظثڃؼڀؽ 

ٰفؼ ٰڅ آپ  آټؽپ اټیف ثفای قغٻ قؼپ ثڅ خبڀٻ ٩ٰبیز ڀٽی

چبیی ٰڅ ٥٘یبپ  اٌٯ چٻ دؽیؽاـ ٌؽڄ ثڃؼ؟  یی غیبٸ وبیڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 108 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټڇبثب ثڅ  غڃاوشځؽ؟ ایٿ ٬ٹجی ٰڅ ثی اڀؽ زڅ اق خبڀٻ ټی ٰفؼڄ

 غڃاوز زڅ زیك ـا اثجبر ٰځؽ؟  ٰڃثیؽ، ټی ویځڅ ټی

ؼاؼ، اټب دبچبیٻ ثب وٽبخز قټیٿ ـا ثڅ  ٨فټبپ ٨فاـ ټی ٠٭ٹٻ

آ٤ڃي ٍٰیؽڄ ڂ ضبٔف ثڅ ضفٰز ڀجڃؼڀؽ. زٍٽبڀٻ ٬بؼـ ڀجڃؼ 

غیفڄ ضفٰبسً  -ای ؼوز اق آپ ٰبثڃن ثٱٍیؽ ڂ غیفڄ ٸطٝڅ

آټؽ  س١بؼٶ ټی . ثب ضفٰبسی ٰڅ ثڅ ڀٝف ٰٽی ثیٺدبییؽ ـا ټی

  .دٍز آپ ټبٌیٿ ټٍٱیٿ خبی ٴف٨ز

ڀٳ ثب ٌٹڃاـ اوذفر چٻ ـڀٵً ؼـ ٌفر ټٍٱی ـ زفا آپ سی

ڀٝفٺ اڂ ـا قیجبسف اق چف قټبڀی وبغشڅ ثڃؼ؟ ټڃچبی ٸػز 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 109 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټٍٱی ـڀٵً ٰڅ ثڅ ثبال ضبٸز ؼاؼڄ ٌؽڄ ثڃؼ، زٵڃڀڅ اق ایٿ 

 ؟ ڄ ثڃؼ٨بِٹڅ ؼـ ڀٝفٺ آټؽ

یٯ ٸطٝڅ زٍٽبڀٻ ؼیؽپ ـا اق یبؼ ثفؼ. ڀڃـ زفا٢ ټبٌیځً 

ٹت سبثیؽ ڂ ٬ؽـر ثیځبیی ـا اق زٍٽبڀٻ و ؼـ زٍٽبڀٻ ټی

ٰفؼڄ ثڃؼ. ثب ٨ٱف ؼیؽڄ ٌؽڀٻ ؼوشبڀٻ ٌٷ ٌؽ ڂ دبٰز ڀ٩ّڅ 

 آة دفس٭بٶ ثڅ قټیٿ و٭ڃٖ ٰفؼ.

اٺ  چبی وٽح ثف ٴڃڀڅ ثبـی ؼیٵف دٹٯ قؼٺ ڂ آپ اٌٯ 

  .٤ٹشیؽڀؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 110 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڀٵبـی قټبپ ؼـ ث١ؽی ڀڃـاڀی ٨فڂ ـ٨شڅ ڂ ؼـ چٽبپ خب سڃ٧٬ 

ٰفؼڄ ثڃؼ. ڀڅ ٬ؽـر ضفٰز ؼاٌشٻ ڂ ڀڅ ٬ؽـر ایىشبؼپ. ڀڅ 

زفغیؽ ڂ ڀڅ آپ ٸفقي چیىشفٮ غبټڃي  ٿ ټیقثبڀٻ ثڅ وػ

 .چب اق ټٍشٻ ٨فاـ ٰفؼڄ ڂ ٠٭ٹٻ ټؽچڃي ٌؽڄ ثڃؼ ٌؽ! ثبڀیڅ ټی

ای؟ ؼ٬ی٭څ؟ وب٠ز؟ اټب  ؼاڀٻ زځؽی ٴؿٌز. ثبڀیڅ ڀٽی

قاڀڃچبیٻ ؼیٵف ڀبی ڀٵڇؽاـی ڂقڀٻ ـا اق ؼوز ؼاؼڄ ڂ ـڂی 

ؼڂ قاڀڃ ثف قټیٿ ا٨شبؼٺ. ؼوشٻ ثفای ڀٵڇؽاـی خىٽٻ ټ٭بثٷ 

 ٬ؽٺ ٌؽ. دیً آپ قټیٿ وفؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 111 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ی غفاٌیؽڄ ٌؽپ اڀٵٍشبڀٻ ـا ؼـ آپ وفټب ڂ ـڂی آپ  ټكڄ 

ڂاـ ثبق ڂ ثىشڅ  چبی قیف ؼڀؽاڀٻ آټؽ. زٍٽبڀٻ دفڂاڀڅ آو٩بٸز

  .ثبـیؽ ټی یویالث ٍبپٌؽ ڂ اٌٱ ټی

اٺ، زٍٽبڀٻ ـا اق ضّبـ آپ ڀڃـ ٠ٝیٻ غبـج وبغشڅ  وف ا٨شبؼڄ

پ ٰفؼ. ثب غبټڃي ٌؽ ڂ ال٠٭ٷ اٌٯ زٍٽبڀٻ ـا سٍؽیؽ ڀٽی

ثفؼٺ. ڀٵبڄ آپ ڀڃـ وفٺ ثب اڀؽٮ ڀیفڂی ټبڀؽڄ ؼـ دیٱفٺ ثبال 

  .ای ڀكؼیٯ ٴٻ ٌؽ ؼـ وبیڅغىشڅ اٺ 

٨ٍفؼ.  آټؽ ڂ ڀ٩ه ټفا ؼـ ټٍشً ټی وبیڅ ٬ؽٺ ثڅ ٬ؽٺ خٹڃ ټی

، اټب ٰڃثً ضه ټیٱفؼٺاٺ  وځٵیځی آوٽبپ ـڂی ویځڅثبـی ثڅ 

  .ٌؽ ای ټشڃ٧٬ ڀٽی ی غفؼ ٌؽڄ ٸطٝڅ آپ ټبچیسڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 112 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

بثٹٻ سٽبٺ سالٌٻ ـا ثفای ثبال ٍٰیؽپ ٩ٍٰی ټ٭سڃ٧٬ ثب 

 ڀٵبچٻ ٰفؼٺ.

وڃقي ڂ وفټبی ـغځڅ ٰفؼڄ ثف اڀٵٍشبڀٻ ضبٶ غفاثٻ ـا  

اٺ  وبغز. سٹځٵفی اق ثف٪ ثب ٸٽه وف ٌبڀڅ سف ټی غفاة

 ڀٵبچٻ سڃوٗ اڀٵٍشبپ چٽسڃپ آسًٍ ثڅ زٍٽبڀٻ قؼڄ ڂ

  .خڇیؽ٬فاـ ثڅ ثبال ثی

ی ٰڅ غڃاوز! وؤاٸ غڃاوز! زڅ ټی غڃاوز! زڅ ټی زڅ ټی

ٰڃثیؽ ڂ ٘ځیٿ ؼـؼ ـا ؼـ غب٘فٺ  ڀب٬ڃن ؾچځٻ ـا ټؽاٺ ټی

  !ٌؽ یبؼآڂـ ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 113 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

خبپ ضفٰشی ثڅ غڃؼ ؼاؼٺ سب اق آسً ټؿاة اڀٵٍشبڀً ـچب  ثی

ٌڃٺ. زٵڃڀڅ ؼـ یٯ ٌت ڂـ٪ وفڀڃٌز قیف ڂ ـڂ ٌؽڄ 

چب آټؽڄ ثڃؼڀؽ سب آقاؼی دؽـ ـا ڀیك ثڅ ټكاخٻ قچف  ثڃؼ؟ آپ

ٌؽ؟ ټٵف ٰیبپ  فڂا ټید ٰځځؽ؟! یٯ اڀىبپ سب زڅ اڀؽاقڄ ثی

چیر ٌفټی ثب اڀٵٍشبپ ټطٱٽً  اڀىبپ ثڃؼ؟ ڀجڃؼ! اڂیی ٰڅ ثی

ای وفٌبـ اق  ٨ٍفؼ، اڀىبپ ڀجڃؼ! ِؽایٻ ؼـ چبٸڅ اٺ ـا ټی ٌبڀڅ

ِؽا،  ثی غبټڃٌی ٤ف٪ ٌؽڄ ڂ قثبڀٻ اق وػٿ ٴ٩شٿِ ٨فیبؼِ

  !٬بِف ثڃؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 114 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

قؼڄ ؾچځٻ ـا ١ٌب٠ی اق وؤاالر ټجڇٻ ثٹ١یؽڄ ثڃؼ ڂ اٌٯ الڀڅ 

ڀٻ، ؼیؽڄ ی ټٍٱیځً ـا ټطڃسف اق چف قټبڀی ثڅ ؼـ زٍٽب

 ٴؿاٌز.  ڀٽبیً ټی

ٴڃٌٻ ـا ٰڃثیؽ، چٽبپ ِؽایی ثڃؼ ٰڅ ؼڀیبیٻ  ـِِؽایی ٰڅ ؼ

ٸفقیؽ ڂ  ٌؽ؟ اٴف آپ ثڃؼ زفا ټی ؼـڂپ ټڃج ثَٽً غالِڅ ټی

  !ٌؽ؟ سبـچبی ث٥ٓ اق اټڃاخً ټځ١ٱه ټی

  !ضڃا؟ -

ی اق غبٰىشفٴ٩ز؟ ټٿ ٰڅ  ؟ ټفا ټیٰڅ ثڃؼضڃا! ضڃا ؼیٵف 

؟ وفټبیی ٰڅ ثب زڅ ٰىی ثڃؼده غٙبثً ڀجڃؼٺ... ڃا ثیً ض



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 115 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰفؼٺ؟ ِؽایً  ؼـ ؼٸٻ ټڇٽبپ ڀبغڃاڀؽڄ ٌؽڄ ثڃؼ ـا زڅ ټی

، اټب زفا ٌؽڄآٌځبسف اق چف ِؽایی ثفای آپ ٰڃثً وڇٽٵیٿ 

 ٤فیجٵی ټیبڀً ؼـ ضبٶ ٬ؽٺ قؼپ ثڃؼ؟ 

 ضبٸز غڃثڅ؟  -

ڄ ٻ ثٍٱځؽ ڂ ٨فیبؼی َٰفٰځځؽؼڂوز ؼاٌشٻ ٩٬ٷ قثبڀٻ ؼـ چ

ٴڃیی؟  ٰڅ ثب ٰیىشی؟ ؼاـی ثب زڅ ٰىی وػٿ ټی ٻوف ؼچ

اٴف ثب ټځی ثب ٰؽاټیٿ ـڂی ویبڄ ٌؽڄ ټ٭بثٹٻ ٬ؽ ٠ٹٻ ٰفؼڄ ڂ 

چبی ٰفغشٻ  ؼـضبٶ وػٿ ٴڃیی چىشی؟ سٱبڀی ؼیٵف ثڅ ٌبڀڅ

  .ؼاؼٺ سب اق آپ ضّبـ قخف ـچب ٌڃؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 116 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀٍیځی ثب ٌتِ ثفا٪ زٍٽبڀً ـا  زٍٽبڀٻ ثڅ غڃؼ خفأر چٻ

اڀؽٮ ثبالسف آټؽ. زٍٽبپ چٽیٍڅ ثفا٬ً  ؼاؼ ڂ وفٺ ثب ٬ڃایی

ثڅ اٌٯ اڀجبٌشڅ ٌؽڄ قیف ټمٴبڀٻ زٍٽٱی قؼ ڂ ټىجت ٨فڂ 

 ٌبپ ٌؽ.  ـیػشٿ

خىٽٻ ض٭بـر ـا ثبـی ؼیٵف دؿیفا ٌؽ. قاڀڃچبی غٻ ٌؽڄ 

ی غفؼ ٌؽپ  ټ٭بثٷ آپ ٬بټز آٌځب ٤فڂـٺ ـا ثڅ والثڅ

ای غڃـؼٺ ڂ سځڇب  ٍٰیؽ. ؼـ ؼٶ ثڅ ضبٶ او٩ځبٰٻ ٬جٙڅ ټی

  .ؽیؽ ثبـي زٍٽبڀٻ ثڃؼضبِٹً سٍ

  !ضڃا؟ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 117 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٍٰیؽ؟ چف ثبـ ٰڅ ڀبټٻ ـا اق  زفا ؼوز اق آپ اوٻ ټځ٩ڃـ ڀٽی

ٌؽٺ.  سف اق ٬جٷ ټی ٰفؼ اق غڃؼ ټځكخف ټیبپ ٸجبڀً غبـج ټی

ٍٵبڄ بیٸ٩فیجً چځٵبٺ ـچب ٰفؼڀٻ ؼـ آپ آوسّڃـ آپ ٸجػځؽ ؼ

ٰفؼ سب وبیڅ آپ  ـڂاڀی، ثؿـ ٰیځڅ ـا ؼـ ٬ٹجٻ آة یبـی ټی

 ڂاـؼ چبیٻ ٌبڀڅ وف ثڅ ڀیفڂیی  ٌؽڄ ـا ثذڃٌبڀؽ.٫ٍ٠ ٌٱىشڅ 

  !ٰځؽ اوشڃاـ ـا اٺ ٌؽڄ غٻ چبی قاڀڃ ثڃؼ سالي ؼـ اڀٵبـ. ٌؽ

 ٌځڃی ضڃا؟  ٰدب ثڃؼی؟ ایٿ زڅ ضبٸیڅ؟ ِؽای ټٿ ـڂ ټی -

ِؽایٻ ڀكپ! ڀكپ! ڀكپ! اق آپ ٰڃثً دف ټیػڃاوشٻ ؼاؼ ثكڀٻ 

ڀؽ، ق چیدبڀی ٰڅ ث١ؽ اق چف ثبـ آڂیػشڅ ٌؽپ ڀَڃایز قڀٳ ټی

اٺ ثبـی ؼیٵف آپ  ڀ٩فر ؼاـٺ! ثب ـچب ٌؽپ ؼوشبڀً اق ٌبڀڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 118 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثڅ قټیٿ و٭ڃٖ ٰفؼڄ ڂ ؼوشبڀٻ  ،٨بِٹڅ اڀؽٮ ثٹځؽ ٌؽڄ ـا

  .ثبـی ؼیٵف دؿیفای وفټبی ٧ٰ ٰڃزڅ ٌؽڀؽ

ثب اویف ٌؽپ ثبقڂچبیٻ ؼـ ضّبـی اق ٴفټب ـ٠ؽی ؼـ ٬ٹجٻ 

اٺ ٌؽ. ثب زڅ  قؼڄ ٌؽ ڂ ثبـًٌ اق آپ زٍٽبپ ٘ڃ٨بڀی

ٰفؼ؟ چٽبڀځؽ ٰڃؼٰی  زځیٿ ټفا ٸٽه ټی ای ایٿ اخبقڄ

غفؼوبٶ ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثفای قغٽی ٰڇځڅ اق قټیٿ ڂ قټبپ ٴٹڅ 

  .ٴف٨ز ٰفؼ ڂ ثڇبڀڅ ټی ټی

چبیٻ ویٹی قؼ. ضبٸٻ اِالً  ِؽایً ثبـی ؼیٵف ثڅ ٴڃي

ای سبـیٯ اق قټبپ ٤ف٪ ثڃؼٺ.  ټىب٠ؽ ڀجڃؼ ڂ اڀٵبـ ؼـ ض٩فڄ

  !چبی زٍٽبڀً ثڃؼ ای ټٍٱیٿ ٰڅ ٌبیؽ سیٹڅ ض٩فڄ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 119 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

   ٌځڃی ضڃا؟ ثٹځؽ ٌڃ. ِؽای ټٿ ـڂ ټی -

چبی ټٍٱی و٭ڃٖ ٰفؼڄ ڂ ضبٶ ثب  ٌځیؽٺ! ؼـ ١٬ف آپ سیٹڅ ڀٽی

خبپ قیف آڂاـ ڀٵبچً ثڅ غڃاة ـ٨شڅ ثڃؼٺ!  دیٱفی ثی

غڃاوشٻ سٱبڀی ؼیٵف ثڅ غڃؼٺ ؼچٻ سب ضؽا٬ٷ ڀبـٔبیشی اق  ټی

ٸٽه ٰفؼڀٻ ـا ثڅ اڂ ث٩ڇٽبڀٻ، اټب وفټبی زذبڂٶ قؼڄ ثڅ خبڀٻ 

  !چبیٻ ـا ټځدٽؽ ڂ وبٰٿ ٰفؼڄ ثڃؼ سٽبٺ وٹڃٶٴڃیی 

اڀؽاغز.  ٨ٍبـ ؼوشبڀً ؼیٵف ؼاٌز ؼـؼ ـا ثڅ ثبقڂ چبیٻ ټی

قاڀڃچبیٻ اق قټیٿ ٨بِٹڅ ٴف٨شڅ ڂ ثڅ ڀڃ٠ی ؼـ چڃا ټ١ٹ٫ ثڃؼٺ. 

ای ثیدبپ ٰڅ ڀڃای  ؼاڀٻ ثب ٰؽاټیٿ ڀیفڂ ٸفقیؽ ڂ ڂالڄ ٸجبڀٻ ڀٽی

  :ؼاؼ ـا ڀڃاغز غبټڃٌی ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 120 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  .ٰٿڂٸٻ... ڂٶ.. ٮ...  -

٬ؽـ ؼـچٻ ٌٱىشڅ اَؼا ٌؽڀؽ ٰڅ ی٭یځبً وػځٻ چیر  ٰٹٽبر آپ

  .ڀؽاٌز "ڂٸٻ ٰٿ"ٌجبچشی ثڅ 

   ی١ځی زی ڂٸٻ ٰٿ؟ ایٿ زڅ ضبٸیڅ؟ ٰدب ثڃؼی؟ -

 زڅ سب  قؼ. یٯ اڀىبپ اٺ ټی اي ثب ٬ؽـر قیف ټ١ؽڄ چف ٰٹٽڅ

 ـا چبیٻ دیبٺ سٽبٺ ؼڂوبٶ ٰڅ ٌڃؼ؟اڂیی ټی ټځ٩ڃـ اڀؽاقڄ

 ـڂیی زڅ ثب ضبٶ ثڃؼ، ٌؽڄ ټطڃ ڂ ٌؽڄ ٴؿاٌشڅ خڃاة ثی

 ؼـ س٭فیجبً ڂ ٍٰیؽٺ ثبال ؼیٵف ٰٽی. ٰفؼ ټی غڃاوز ثبق ټفا



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 121 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؽیؽ سٍ ـا سڇڃ٠ٻ چٽیٍٵی سٹع ٠ٙف آپ ثڃی. ثڃؼٺ آ٤ڃًٌ

  .ٰفؼ ټی

قؼٺ.  چب ؼوز ڂ دب ټی چب ڂ ڀػڃاوشٿ ای اق غڃاوشٿ ؼـ زبٸڅ

ٍٰیؽٺ ڂ چٻ اق آپ ڀ٩فر  چٻ آپ ٠ٙف سٹع ـا ثب ڂٸٟ ثڅ ـیڅ ټی

ڂقڀی ڂخڃؼٺ ـا ثٹ١یؽ. چٽسڃپ دفی ؼـ  . یٯ ثبـڄ ثیؼاٌشٻ

  .آٸڃؼ ڂخڃؼٺ ـا ټڇٽبپ ٰفؼ چڃا وبٰٿ ٌؽٺ ڂ آپ ؼوشبپ ٴځبڄ

زٍٽبڀٻ ـا ثڅ چف خبپ ٰځؽڀی ثڃؼ دٹٱی ثبق ڀٵڅ ؼاٌشٻ ڂ ثڅ 

ٰفؼ؟ ثف٪ زٍٽبڀً  ٴڃڀڅ ڀٵبچٻ ټی زفا ایٿ .اڂ غیفڄ ٌؽٺ

 زفا وفؼ ٌؽڄ ثڃؼ؟



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 122 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٵیٿ ثڃؼ، اټب چبیٻ وځ غڃاة ـا آـقڂ ؼاٌشٻ. دٹٯ 

غڃاوشٻ ؼـ آپ آ٤ڃي وفٌبـ اق ویبچی آـاٺ ثٵیفٺ.  ڀٽی

چیر  چبی ټطٱٽً ټڃخت ٌؽ ؼوشٻ ثی ضفٰز ڂ ٬ؽٺ

سطفٰی آڂیكاپ ڂ ثب چف ٬ؽٺ سٱبڀی ثػڃـؼ. ټڃچبی وٽح ڀیك 

 غڃؼڀٽبیی ڂ   ثیفڂپ آټؽڄ ،ٰځبـ ـ٨شڅ اق قیف آپ ٌبٶِ

 .ٰفؼڀؽ ټی

 ټّیجز ثڅ ـا زٍٽبڀٻ اق یٱی الی چبیً ٬ؽٺ سڃ٧٬ ثب 

  .ټ٭بثٷ غبڀڅ ڂ آپ ټبٌیٿ ټٍٱی ـڀٳ ثڃؼیٻ .ٴٍڃؼٺ

 ؼیؽٺ ټی ٰڅ ٌبیؽ ؼڂثبـڄ ؼاـٺ ٰبثڃوی ڂضٍشځبٮ ٴٽبپ ایٿ

ی آپ ټبٌیٿ ڂ  ٴٍڃؼڄ ٌؽڄ وڃیی ثڅ ٸجبڀٻ آڂـؼ. ؼـ ٸجػځؽ ٰٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 123 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٌٯ ـا ـڂاڀڅ  ،٬فاـ ٴف٨شٿ خىٻ الٌڅ ټبڀځؽٺ ؼـڂپ آپ

 ثڃؼ، ٸٽه ٌؽڀٻ چبیٻ ٰفؼ. ضشی اٴف غڃاة چٻ ټی ٴڃڀڅ

 سڃوٗ آپ ٌیٙبپ یٯ وٻ ٍٰځؽڄ ثڃؼ! 

 .ڀٵبچٻ ـا ثڅ اڂیی ٰڅ ثف دیٱفٺ غیٽڅ قؼڄ ثڃؼ ؼڂغشٻ

چبی  چبی وفؼٺ ـا سجؽیٷ ثڅ ٬ځؽیٷ چبی وځٵیځً اٌٯ ڀ٩ه

ٰفؼ. ؼیؽپ آپ زڇفڄ، آپ چٻ اق ایٿ ٨بِٹڅ ٰٻ ١ٙ٬بً  یع ټی

چبی سبقڄ ؼـآټؽڄ  ٰبثڃوٻ ـا ٤ف٪ ـڂیب ٰفؼڄ ثڃؼ. سڅ ـیً

  !ثػٍیؽ زٍٽبپ ٴیفا ټیخؿایز ثیٍشفی ثڅ آپ 

ثڃی ٠ٙفي ؼچبڀٻ ـا ١٘ٻ سٹػی ؼاؼڄ ثڃؼ. وفٺ ثڅ وٽز 

ټبپ ـا ؼیؽٺ.  غبڀڅ ؼڂؼی ؼـزخ زفغیؽڄ ٌؽ ڂ اق آپ دځدفڄ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 124 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃاوشٻ ثب آپ ضبٶ ڀكاـ ثٹځؽ ٌڃٺ ڂ ثڅ وٽشً ـڂٺ، اټب  ټی

ٰفؼڀؽ! ثب ٠٭ت ـ٨شٿ  اٺ ڀٽی ایٿ دبچبی وفًٰ چٽفاچی

ا یفڂپ خڇیؽ. دبچبیٻ ـاٺ ث اق وفٺ ڀ٩ه ضجه ٌؽڄ  اي وبیڅ

ټبٌیٿ اٌٯ ؼیٵفی اق  آـاٺ ثڅ ؼاغٷ آڂـؼ ڂ ٰڃثیؽپ ؼـ

زٍٽبڀٻ ٨فڂ ـیػز. اڀٵبـ ٌڃٮ ؼیؽڀً خڃـی ثڃؼ ٰڅ 

خبپ ڂ ٬ؽـر ضفٰز یب ضشی دٹٯ قؼپ ـا  سٽبٺ خبڀٻ ـا ثی

ټی ٰڅ ؼـ آپ اق ټٿ ـثڃؼڄ ثڃؼ! ؼـوز چٽبڀځؽ وبٶ ؼڂ

غجف  ڀٍىشٻ سب چیر ضفٰشی ټی ثی آوبیٍٵبڄ غیفڄ ثڅ ؼـ

  ...آټؽڀً ـا ثؽچځؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 125 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټبٌیٿ ڂ ټش٭بثٷ آپ ِؽای اوشبـر  ِؽای ثبق ٌؽپ ؼـ

ټبٌیٿ ض٭بـر ـا ثڅ خبڀٻ ټڇٽبپ ٰفؼ. ثبق چٻ ټ٭بثٹً ٰٻ 

چبی ؼڂ  آڂـؼڄ ثڃؼٺ! ثبق چٻ سڃاپ ټ٭بثٹڅ ثب اڂ ـا ڀٱفؼٺ! سالي

ڂیفاپ ٰفؼ!  ڀیٻ ؼ٬ی٭څ ای اي ٬ڃی ثڃؼڀٻ ـا، ثب آټؽپوبٶ 

 ،ٍٰیؽ ڂ غڃؼ خب ـا ثڅ ڂیفاڀی ټیآټؽ ڂ چٽڅ  ٠بؼسً ثڃؼ ټی

  !ٴف٨ز ؼـ ؼڂقغً دځبڄ ټی

ـ٨ز؟  ثب ـاڄ ٴف٨شٿ ټبٌیٿ ٨ٱفٺ ؼـچٻ ٴفڄ غڃـؼ! ٰدب ټی

ؼاؼٺ ڂ زٍٽبڀٻ  چځڃق چٻ ٌڃٮ آټؽڀً ؼـ خبڀٻ خڃالپ ټی

سف  ! غىشڅ ای آـاٺ ٴف٨ز. غىشڅ ثڃؼٺ. غیٹی غىشڅ ثفای ٸطٝڅ

ٰڅ  ـ غىشڅ٬ؽ ! آپ ڀً ؼٸیٷ ثػڃاچٻاق آڀی ٰڅ اق اڂ ثفای آټؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 126 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼ. یٯ آ٤ڃي آـاټً اؼ  اٺ ڀٽی ـ٨شځً ڀیف سىٹیؼٸیٷ 

  ...ٻ! یٯ آ٤ڃي وٱڃروشغڃا ټی

ٴڃڀڅ ٰڅ ـڂی چٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼڀؽ اٌٯ ـا اق  زٍٽبڀٻ چٽبپ

ٴڃیب ٬فاـ ثڃؼ ؼـؼچبیٻ ـا ویالة  .ـاڀؽڀؽ ٴڃٌڅ چب ټی

ٻ ؼـؼچبیٻ ـا ثب فؼیٰ ! ضبٶ ٴٽبپ ټیټی ٌىشځؽ چبیٻ اٌٯ

ټی ٴځبڄ ؼوشبڀٻ ـا ثب ٰؽاٺ ؼـیب  پِچب ـاچی ٰفؼٺ؛ غڃ اٌٯ

 ؟ ٌىشٻ

ٌشب٨ز. ثب سفټك  ؼاڀٻ ٰیبپ ثڅ ٰؽاٺ ټىیف ایٿ زځیٿ ټی ڀٽی

اي ثڅ وٽز خٹڃ دفسبة ڂ ثب سڃ٧٬ ٰبټٷ غڃؼـڂ ثڅ  ڀبٴڇبڀی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 127 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

خبی ٬جٷ ثبقٴٍشٻ. آڂای غٍٽٵیځً ضشی ٨فِز ڀ٩ه سبقڄ 

  !ٰفؼپ ـا اق ټٿ ـثڃؼ

غڃؼر ـڂ قؼی ثڅ ایٿ اَؼاچب زیڅ؟ ث١ؽ ؼڂ وبٶ... اآلپ چٻ  -

 ټڃي ټفؼٴی؟ 

چبیً وځٵیٿ ثڃؼ! ڀیً ؼاٌز؛ چٽبڀځؽ چٽیٍڅ. ثب آپ  ضف٦

اوشفاضز اڀؽٮ ټبچیسڅ ٰڃزٯ قثبڀٻ ٰٽی خبپ ٴف٨شڅ اټب 

ثبـ ثڅ اغشیبـ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ! اڀٵبـ ٸجبڀٻ ـا ڂؼاٞ ٴ٩شڅ ڂ  ایٿ

  .ٰٽبٶ چٻ ِطجشی ثب چیر اضؽی ـا ڀؽاٌز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 128 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چب زیڅ؟ االپ ټٿ  یٿ اَؼاچب زیڅ؟ ا ثب سڃأٺ ضڃا؟ ایٿ ثبقی -

 ثبڂـ ٰځٻ ٰف ڂ الٸی؟ آـڄ؟ 

چبی غٹ٫ ـا ؼـڂپ یٯ ټڃخڃؼ  ٌفټی غؽایب... زفا سٽبٺ ثی

ي ٬ٹجٻ ڄ اپ ٸطٿ سځؽ ڂ ٰٹٽبر سیفآ؟ اق ڄ ثڃؼیی ؼاؼخب

ٰفؼ. خڃـی وػٿ  چٽسڃپ دبـڄ ای آسً خٹك ڂ ڂٸك ټی

ٴ٩ز اڀٵبـ ټٿ اڂ ـا ؼـ ټیبپ ټٍشی ؼیڃاڀڅ ـچب ٰفؼڄ  ټی

  ...ثڃؼٺ

  !ضڃا سڃ چځڃق ټفیٕی؟! ؼڂـڄ ؼـټبڀز ټٵڅ ٰبټٷ ڀٍؽ؟ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 129 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټځٝڃـي اق ټفیٓ زڅ ٰىی ثڃؼ؟ ټٿ؟! ټفیٕی ٰڅ اڂ ثڅ 

خبڀٻ اڀؽاغشڅ ثڃؼ یب زڅ؟ ٸجبڀٻ ؼیٵف سأټٷ ـا خبیك ڀؽیؽڀؽ. 

   !ضؽا٬ٷ ٌٱىشٿ ٤فڂـٺ ثه ثڃؼ

  !غ٩څ... ٌڃ

ٰفؼٺ ڂ ١٘ٻ یٱی اق آپ  ؼڂوز ؼاٌشٻ ثب سٽبٺ ٬ڃا وبٰشً ټی

وبغشٻ.  ٰڅ ثڅ اټیف غڃـاڀؽٺ، ټڇٽبپ ټكاخً ټیچبیی  ویٹی

  !چبیٻ ـا ٰف ٰفؼ اي ٴڃي ِؽای دڃقغځؽ چٽیٍڅ ټ٥فڂـاڀڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 130 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴؿاٌشٻ ؼڂ وبٶ دیً  غ٩څ ٌٻ! ثبیؽ چٻ غ٩څ ٌٻ! ثبیؽ ټی -

ٰفؼی! ڀٵؿاٌشٻ؟ ٍٰیؽټز ثیفڂپ؟  غڃاوشی ټی چف ٤ٹٙی ټی

   آـڄ ضڃا؟

ڃؼ؟ اق اڀٵیكی ثڃؼ. ټفا ثیفڂپ ٍٰیؽڄ ث ٬ؽـ اوٻ ڀ٩فر ضڃا! زڅ

غڃاوشٻ س٭بَ غڃپ غڃاچفٺ ـا  ٰؽاٺ ویبڄ زبٶ؟! ټځی ٰڅ ټی

ثٵیفٺ، ؼیڃاڀڅ ثڃؼٺ ڂ اڂیی ٰڅ ٬شٷ اـسٱبة ٰفؼڄ ثڃؼ وبٸٻ! 

چٻ ٠ب٬ٷ ؼیڃاڀڅ ثڃؼ ڂ  وز ټیبپ ؼیڃاڀڅ ڂ ٠ب٬ٷ! س١بؼٶ ٠دیجی

اٴف ټٿ  چٻ ؼیڃاڀڅ ٠ب٬ٷ؛ س٩بڂسً سځڇب یٯ ثیځً ټدكا ثڃؼ...

چب ؼوز اق  وبٶؽ اق ؼیڃاڀڅ ثڃؼٺ ده زفا آپ سّبڂیف ث١



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   
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 131 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

؟ اٴف ؼیڃاڀڅ ثڃؼٺ زفا ـ٨ز؟! وؤاٸٻ فؼڀؽٰ غب٘فٺ ـچب ڀٽی

  .ثبـ غ٩شڅ ڀٽبڀؽ ڂ خبـی ٌؽ ایٿ

چڅ! سڃ ټٿ... ټٿ ـڂ، ٍٰیؽی ثیفڂپ؟ ټٿ... ټٿ... ؼیڃڂڀڅ  -

 ثڃؼٺ؟ 

٬ؽـ ثب ڀبٸڅ ثیبپ ٰفؼٺ ٰڅ ثیٍشف ٌجیڅ ثڅ وڃاٸی ثڃؼ  وؤاٸٻ ـا آپ

ثفایٻ غڃاثی ثیً ڀجڃؼ چٻ  دبوع ثٽبڀؽ. ٰفؼ ثی ٰڅ اٸشٽبن ټی

ٰفؼ ڂ  ا غڃـٌیؽ ٘ٹڃٞ ڀٽیاي... اٴف غڃاة ثڃؼٺ زف ِطجشی

  !ؼ؟اڀدبسٻ ؼ



استیصالرمان   
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ثڃؼی! چىشی! اآلپ زشڅ؟ ایٿ ثبقی خؽیؽڄ سب ټٿ ـڂ ؼیؽی  -

   ایٿ ضفٰبر ـڂ ثكڀی؟

ڀٵؿاٌز وؤاٸً ـا سطٹیٷ ٰځٻ یب ضشی دبوع ؼچٻ. غڃؼي 

  :ثب سُځی ثٹځؽسف اؼاټڅ ؼاؼ

سڃپ ثڃؼٺ؟! اآلپ سڃ اِالً اق  ی زفا غڃڀڅٰځ اآلپ ٨ٱف ڀٽی -

ؼیؽپ ټٿ س١دت ڀٱفؼی؟ ث١ؽ ؼڂ وبٶ؟ ضڃا ث١ؽ ؼڂ وبٶ 

  . ... ؼیؽټز! سڃ... . اِالً

اؼ؟! ؼٸٻ سځٵً ثڃؼ! ؼ ث١ٹیؽ زڅ ڀٍبڀی ټی چبیی ٰڅ ټی وػٿ

! ؼٸٻ ثڅ ؼڂ ڀیٻ ٫ٍ٠ ڂ ڀ٩فر س٭ىیٻ ڂ ڀ٩فر ؼاٌزؼٸٻ اق اڂ 
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ثڃؼ یب زیك  ٌڃٮ !ڀڃٌبڀؽ چف ٘ف٦ ثڅ ؼیٵفی قچفی ټی

ؼیٵف؟ ٸفقي ؼوشبڀٻ ثفای زڅ ثڃؼ؟ ثڅ ضفٰز ؼـ آټؽپ 

 چبیٻ اق زڅ ثڃؼ؟  ٸت

  !اقر... ټشځ٩فٺ -

چبی ټبٌیٿ ـا ٸفقاڀؽ ڂ  ای ٌیٍڅ ِؽای ٨فیبؼي ثفای ٸطٝڅ

  .٬ؽـر سٱٹٻ ـا ثبـی ؼیٵف اق ټٿ ـثڃؼ

ټشځ٩ف ثبي! ټشځ٩ف ثبي ٨٭ٗ ایٿ قڀؽٴی ٰڅ ثب زځٳ ڂ  -

ٿ! ثب سڃچٽبر ؾچٿ ث٭یڅ ـڂ ثبقی ؼڀؽڂپ وبغشٻ ـڂ غفاة ڀٱ

! ثڅ ټٿ ؼیٵڅ دیبټی ڀؽڄ! اڂپ زفڀؽیبسز ـڂ ؼڂ وبٶ دیً  ڀؽڄ
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خٹڃی اټیف زڅ چیر  سڃی اڂپ سیٽبـوشبپ ؼ٨ٿ ٰفؼٺ ده زڅ

 ٰه غڃؼسڃ ٰڃزیٯ ڀٱٿ!

ٰڃثیؽ. وفټبی  چبیً ـا ؼـ وفٺ ټی زیكی چٽبڀځؽ دشٯ ضف٦

ڃؼ. ای اق غٍٻ سٽبټبً ټفا ٬بٸت ٰفؼڄ ث ڂخڃؼٺ ثػبـ ڂ ١ٌٹڅ

  ...خبپ اټب غت ڀٙ٭ٻ اق ٌؽر غٍٻ ٴٍڃؼڄ ٌؽ. چفزځؽ ثی

سڃچٻ؟ ٰیبپ سڃچٻ؟ ټٿ سڃچٻ قؼٺ؟ زفا؟ زفا سڃچٻ قؼپ  -

 چبپ؟ 

ٸت ثڅ ؼچبپ ٍٰیؽٺ سب دبوػً ـا ٌځیؽاـ ٌڃٺ. اٴف سڃچٻ 

ٍأ سڃچٽبر ٴ٩ز ټځ ثڃؼ وٱڃسً زڅ ټ١ځب ؼاٌز؟ زفا ڀٽی
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اؼـٺ اٺ ثڅ ؼوز ثف ! ٬شٷ ٨فٌشڅثڃؼ ٬شٷ غڃاچفٺ ثڅ ؼوز اڂ

غڃاوشٻ غڃؼ ـا  ٴ٩ز ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼی ڂ ټٿ ټی اټیف... زفا ڀٽی

  :ثفچبڀٻ؟ ثب چٽبپ ِؽای ټ٥ٽڃٺ ؼڂثبـڄ ٸت قؼٺ

 زفا وبٰشی؟ ټٿ سڃچٻ قؼٺ؛ آـڄ؟  -

ثبق ٌؽپ آپ ِؽای ثٻ ثڅ ِڃـر ڀبٴڇبڀی ٠بؼر 

ٰفؼ ٰڅ  اي ثڃؼ. خڃـی ثب وػځبڀً ٬ب٨ٹٵیفر ټی چٽیٍٵی

  !ٰفؼی ؼ٬بی٭ی ؼـ ٌڃٮ وذفی ټی

  ...قؼی! سڃچٻ قؼی اآلپ چٻ! اټیف ـڄ! سڃچٻ ټیآ -
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ثب آټؽپ ڀبټً ثفای اڂٸیٿ ثبـ ٌیٍڅ ِؽای ٰیبپ ـا ؼـچٻ 

  :ٌٱىشڅ ڂ ـٌشڅ ٰالټً ـا ٴىىشٻ

ثیځٻ! ایٿ چٻ سڃچٽڅ ٰڅ  خب ټی اآلپ سڃچٻ قؼٺ ٰڅ سڃ ـڂ ایٿ -

! اټیف؟ اڂپ  ؼڂ وبٸڅ ایٿ ټبٌیٿ ټٍٱی وبیڅ ثڅ وبیڅ ؼڀجبٸٽڅ

  !اڂپ ٌت چٻ سڃچٻ ثڃؼ؟ !سڃچٽیٿسڃپ  چٻ سڃچٽڅ! چٽڅ

غٍٻ ـغځڅ ٰفؼڄ ثڅ خبڀٻ ڀیفڂیی ثڅ ټٿ ؼاؼڄ ثڃؼ. ؼـ خبیٻ 

غیك ٌؽٺ ڂ ثب سیٱڅ ؼوشٻ ثڅ ِځؽٸی ـاڀځؽڄ س٭فیجب ؼـ خبیٻ  ڀیٻ

٨ٍفؼ زٍٻ  ڀٍىشٻ. ثڅ اڂیی ٰڅ ٨فټبپ ـا ټیبپ ؼوشبڀً ټی

 .ؼڂغشٻ. ڀٵبچً ثڅ ټ٭بثٷ ڂ خبؼڄ سبـیٯ ڂ غٹڃر ثڃؼ
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چبیً ثبال  ؼوشً ٰڅ اق ٌؽر ٨ٍبـ، ـٲ٘ڃـ غیفڄ ثڅ  چٽبپ

  :آټؽڄ ثڃؼ، ثب ث٥ٓ اؼاټڅ ؼاؼٺ

اٴڅ سڃچٻ ثڃؼ ٨فٌشڅ ٰڃ؟ سڃچٽڅ اآلپ سڃی غبٮ وفؼ  -

غڃاثڅ؟ آـڄ؟ اٴڅ سڃچٻ ثڃؼ زفا غڃاچفٺ ڀیىز؟! ثٵڃ 

   ٴی سڃچٽڅ؟ ٰدبوز! ټٵڅ ڀٽی

آټؽ ڂ ثڅ ڀ٩ىٻ  ث٥ٓ چف ٸطٝڅ ثیً اق ٬جٷ ؼـ ٴٹڃیٻ ثبال ټی

  .ٍٰیؽ غځدف ټی

ټٿ ـڂ ثجف دیً غڃاچفٺ. ٰیبپ چٽً سڃچٻ ثڃؼ ده ٨فٌشڅ  -

 وز ټٵڅ ڀڅ؟  وز؟ ثٵڃ ؼیٵڅ! قڀؽڄ ټٿ قڀؽڄ
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ؼوشً ثڅ وٽز ٩٬ٷ ټفٰكی ـ٨ز ڂ ث١ؽ اق قؼڀٍبپ ثب 

  :ِؽای چٍؽاـ ټبڀځؽی ٴ٩ز

  !دیبؼڄ ٌڃ! قڂؼ -

ټشطیف ثڅ وب٠ز ؼیدیشبٶ ٰځبق ٜجٗ ټبٌیٿ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. وب٠ز 

چبی  ٌؽٺ؟ ثب اغٻ ـچب ټییٯ ڂ ڀیٻ ٌت ؼـ ٰؽاٺ غیبثبپ 

  :ؼـچٻ ٍٰیؽڄ ٸت قؼٺ

 زی؟  -

ؼوز ٰڃثیؽڄ ٌؽڄ ثف ٨فټبپ ټڃخت ٌؽ ٰٽی ٠٭ت ثذفٺ. آة 

  .ؼچبڀٻ ـا ٨فڂ ؼاؼٺ
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ی زفڀؽیبر ڂ سڃچٽبسز ـڂ ڀؽاـٺ. ٴ٩شٻ دیبؼڄ ٌڃ!  ضڃِٹڅ -

  !اآلپ

٨ٍفؼ. ثب چف ٰالټً  ٤فڂـٺ ـا قیف دبٌځڅ ٩ًٍٰ ؼاٌز ټی

ٵیٿ ثڃؼٺ ٰڅ وف ٴیدڅ ڂ ٍٽ٬ؽـی غ آپ .ٰفؼ ٌٱىشڅ سفٺ ټی

اچٽیز ثڃؼ. ثب آـڀدٻ ثف ِڃـر  ویبڄ ٌؽپ زٍٽبڀٻ ثفایٻ ثی

 .ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ چٽفاڄ ِڃـر غیىٻ، ټڃچبیٻ ـا ڀیك ٰځبـ قؼٺ

  .ـا ٍٰیؽٺ ٰڅ ټڃخی اق وفټب ڂاـؼ ٌؽ ی ؼـ ؼوشٵیفڄ

ٌبٸٻ ـا ـڂی وفٺ ٍٰیؽٺ. ڂ یٯ دبیٻ ـا ثیفڂپ ٴؿاٌشٻ. ثڅ 

ٳ ـڂی اوشبـر ټبٌیٿ وٽز اڂیی ٰڅ ؼوشً ٴڃي ثڅ قڀ

  :ثڃؼ ڀٵفیىشٻ ڂ آغفیٿ ٰالټٻ ـا ٴ٩شٻ
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اقر ټشځ٩فٺ! ٌیٙبپ! قڀؽٴیٻ ـڂ ویبڄ ٰفؼی... اٴف ٬یبټشی  -

  !ثیځیٻ خب چٻ ـڂ ټی ثبٌڅ؛ اڂپ

دبیٻ ـا ثف اضىبوٻ ڀڇبؼٺ ڂ اق آپ ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ثب ؼیؽپ 

. زیكی ٌجیڅ ثڅ ؼڂ یب ػٽیٿ قؼٺخبؼڄ، ټىیف قیبؼ سب غبڀڅ ـا س

ـاڄ! چف ٸطٝڅ ټځشٝف ـ٨شٿ آپ ټبٌیٿ ٰؿایی وب٠ز زڇبـ  وڅ

ثب ـاڀځؽڄ ټځ٩ڃـي ثڃؼٺ. ؼوشبڀٻ ـا ثڅ ؼڂـ غڃؼ ضىبـ ٰفؼٺ 

 چبی ټكاضٽٻ ٰڅ ؼـ اثف غیىی اٌٯسب ټبڀٟ وفټب ٌڃٺ. ټڃ

 ـ٨شځؽ.  اٺ زىجیؽڄ ثڃؼڀؽ ثؽخڃـ ثف ا٠ّبثٻ ـلڄ ټی ثڅ ٴڃڀڅ چب،

. چف ٰفؼٺ ٿچبی ٰڃسبڄ ٌفڂٞ ثڅ ؼڂـ ٌؽپ اق آپ ټبٌی ثب ٬ؽٺ

اڀؽاغز! زځؽ ٬ؽٺ  ٬ؽٺ اضىبن دڃزی ـا ثیٍشف ثڅ خبڀٻ ټی
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ـ٨شڅ ثڃؼٺ ٰڅ ثفٴٍشٻ ڂ ټبٌیځی ٰڅ چځڃق چٻ ؼـ خبیً 

   .وبٰٿ ثڃؼ ـا ڀٵبڄ ٰفؼٺ

 اق ـا دیٍفڂی اخبقڄ ڂ ا٨شبؼڄ خبڀٻ ثڅ ثؽی  وفٴیدڅ ثب ٬ّؽ

ـیٯ سفن ؼاٌشٻ، اټب سب چڃای آپ اق ٰٽی. ـثڃؼ ټی ټٿ

  .ؼاؼ ڀٍؽڀی ثڅ ټٿ ټی اټځیشی اڀٱبـ ضٕڃـ چف زځؽ ڀباټځً

سڃاڀىشٻ سب غبڀڅ ـا ٴك ٰځٻ.  ١ٙ٬بً ثب ایٿ ضبٶ غفاة ڀٽی 

ؼوشٻ ـا ثڅ خیت ټبڀشڃ ٍٰیؽٺ ڂ ټشڃخڅ چٽفاڄ ڀؽاٌشٿ 

ی ٰفؼٺ؟! چځڃق چٻ آپ ٴفټب ټڃثبیٹٻ ٌؽٺ. ضبٶ ثبیؽ زڅ ټی

٬ؽـ ټځٳ ڂ  وٹڃٶ چبیٻ ـا ثڅ سٱبدڃ ڂا ؼاٌشڅ ثڃؼ. آپ، غٍٻ
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خب، ٧ٰ غیبثبپ اسفا٪  غڃاوز چٽبپ ؼٸٻ ټیغىشڅ ثڃؼٺ ٰڅ 

  .ٰځٻ

س١ٹٷ ـڂی ثٹڃاـ ٰځبـ  ثڅ وٽز ٰځبـ خبؼڄ ٬ؽٺ ٰح ٰفؼٺ ڂ ثی

ٴف٨شٻ سب ثبـی ؼیٵف  ضؽا٬ٷ ثبیؽ ڀ٩ىی ټی .غیبثبپ ڀٍىشٻ

ټىیف غبڀڅ ـا ثؽڂٺ! ڀٵبچٻ ثبـی ؼیٵف ثڅ ټبٌیٿ وبٰٿ ٰیبپ 

   !ـ٨ز؟ ٍٰیؽڄ ٌؽ؛ ده زفا ڀٽی

ڃا ٰفؼ اڂ ـا ـو . ٨ٱف ټیچڅ! ؼٸیٷ آټؽڀً ټٍػُ ثڃؼ

ؽ. اټب ؼـ غبڀڅ ټب زڅ ٌ اي ڀبثڃؼ ټی ٺ ڂ قڀؽٴیفؼٰ ټی

ؼاؼ. دؽـ  ٰفؼ؟! ضه ٰځدٱبڂی ڂخڃؼٺ ـا ٬ٹ٭ٹٯ ټی ټی

 زٵڃڀڅ یٯ ٤فیجڅ ـا ثڅ غبڀڅ ـاڄ ؼاؼڄ ثڃؼ؟ 
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ڀٵبچٻ ثبال ٍٰیؽڄ ٌؽ ڂ  .آپ ڀىیٻ وفؼ ٬ّؽ اسٽبٺ ڀؽاٌز

جب ـڂی چبی ٰڃزٯ زڅ قی ؼـ آوٽبپ ٩٬ٹی قؼ... آپ وشبـڄ

ٰفاپ ؼوز زیٿ ٌؽڄ ڂ ثڅ ِڃـسٻ زٍٽٯ  ٩ِطڅ ثی

  !قڀؽ ټی

اثفچب اق ٩ِطڅ آوٽبپ غڃؼ ـا ٰځبـ ٍٰیؽڄ ڂ دیٱف ِب٦ ڂ 

دف ای  . وشبـڄثڃؼڀؽ  بپ ـا ؼـ سبـاج ؼیؽ ٬فاـ ؼاؼڄؼٸفثبی آوٽ

ڂ ڀٵبڄ ٰیبپ  ؼفٰ څ اٺ ټیزٍٽٱی ڀثبـ زٍٽبپ ٤ٻ ٴف٨ش ڀڃـ

ٸڅ ـا ؼڂوبٶ ؽ. ټٵف ٠ٍ٭ی چٍز وبٌ ـا ثفایٻ یبؼ آڂـ 

 اق اڂ ټشځ٩فٺ، ٬ٹجی ٰڅټی ٴ٩شٻ ؼاؼ؟ ټٵف چف ز٭ؽـ  غبسٽڅ ټی
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ؼ، ضف٦ وفي فٰ ثب ؼیؽڀً ؼوز ڂ دبیً ـا ٴٻ ټی

 ؽ؟ ٌ ټی

ٌت ث١ؽ اق ؼڂوبٶ ؼیؽټً آپ  آچی اق ټیبپ ٸجبڀٻ غبـج ٌؽ.

ٻ دؽیؽاـ ٌؽ؟ ثب ِؽای اټب زفا آپ ٌڃ٪ ٰڃؼٰی ټدؽؼاً ؼـ ؼٸ

ڂ ثىشٻ ڂ ثڅ وٽشً ټبٌیٿ زٍٻ اق آوٽبپ ٨ف ثبق ٌؽپ ؼـ

  .ؼیؽڄ ؼڂغشٻ

ټبٌیٿ سٱیڅ ؼاؼڄ ثڃؼ. ؼوز ؼـ خیت ثفؼ  ٬بټز ثٹځؽي ثڅ ؼـ

ڂ سٹ٩ځً ـا ؼـ ؼوز ٴف٨ز. چځڃق چٻ ٠بؼر ؼاٌشٻ ثڅ 

اي ـا ؼـٮ  ضفٰبسً ـیك ٌڃٺ ٌبیؽ ثشڃاڀٻ ٌػّیز دیسیؽڄ

ٰځٻ. اڀٵٍشبڀً ٩ِطڅ ټڃثبیٷ ـا ٸٽه ٰفؼ ڂ اڀؽٰی ث١ؽ 
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چٽڅ زیك ـا ؼـچٻ  آپ وٱڃسی ٰڅ .ټ٭بثٷ ٴڃًٌ ٴف٨ز

ٌؽ ِؽایً چفزځؽ آـاٺ، اټب ثڅ  ٍٰیؽڄ ثڃؼ ټڃخت ټی

  .چبیٻ ثفوؽ ٴڃي

  .٨فوشٻ ثیب ؼڀجبٶ غڃاچفر اټیف ٸڃٰیٍٿ ټی -

اٺ  اق ٨ٱف ـڂیبـڂیی ټدؽؼ ثب اټیف زځٵی ثڅ ؼٸٻ ا٨شبؼ ڂ زڇفڄ

  :ؼـ چٻ ٌؽ. ِؽایً ثبـی ؼیٵف ڀٝفٺ ـا خٹت ٰفؼ

  !غیبٶ ثیب ؼڀجبٸً ټڇٻ ڀیىز. ثی -

ٽی وٱڃر ڂ ث١ؽ ؼوشی ٰڅ ؼـ ټڃچبیً ټٍز ٌؽ ڂ ثڅ ٰ

  .وٽز ثبال ٍٰیؽٌبپ
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  !ؼڂڀٻ ثڇز ټیٵٻ. قڂؼ ثیب ؼڂڀٻ. ټی ټی -

سٹ٩ٿ ـا دبییٿ ٍٰیؽ ڂ ثب ضفٰبسی سځؽ ڂ ٠ّجی ٰبـی اڀدبٺ 

ؼاؼ. وذه ٰال٨څ ٴڃٌی ـا ؼـ خیت ٌٹڃاـي دفر ٰفؼ. 

ڂ ثڅ آوٽبپ ـویؽ. زفا  ڀٵبچً ـا دیً ٴف٨زڀٵبچٻ ـؼ 

غڃاوشٻ ثبـی ؼیٵف اټیف ـا ثجیځٻ اټب ڀیفڂی  ڃؼ؟ ڀٽیڀف٨شڅ ث

 .ٺ، ض٫ اڀشػبة ـا اق ټٿ ـثڃؼڄ ثڃؼا سطٹیٷ ـ٨شڅ

اي ؼـ آپ  ڀٵبچٻ اق آوٽبپ دبییٿ آټؽ ڂ ثبقڂچبی ثفچځڅ

ؼیؽ ٰڅ  سیٍفر ټٍٱی ـا ٌٱبـ ٰفؼ. ټٵف وفټبی چڃا ـا ڀٽی

چبیی  ایٿ زځیٿ ٸجبن دڃٌیؽڄ ثڃؼ؟! ثب ٌٱبـ ـؼی آٌځب اٌٯ

ٌبپ ثڃؼ ثڅ زٍٽبڀٻ آټؽڀؽ. آپ غبٸٱڃثی  سڅ ټبڀؽڄ ٰڅ ؼیٵف
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ثفؼ.  چبی ٨فٌشڅ چځڃق چٻ ؼٶ ثیځځؽڄ ـا ټی ٘فش ِٹیت ثب ثبٶ

ټٵف ثڅ اڂ ڀٵ٩شڅ ثڃؼٺ ڀجبیؽ ٰىی خك ټٿ آپ غبٶ ـا... 

ی ٨ٱفٺ ـا  خبیٻ ؼٸٻ ٴف٨شڅ ڂ ؼـیسڅ ای اق ضىبؼر ثی ٸطٝڅ

٨ڃـاً ثىشٻ. ؼڂثبـڄ ثڅ ٘فش ـڂی ؼوشً زٍٻ ؼڂغشٻ ڂ ؼـ 

 ،چب ثڃؼ اڂ ٿ آپ ـا سطٹیٷ ٰفؼٺ؛ ؼـی٣ اق آپ ٰڅ ټؽرؾچ

  .ڀٵفیىز ٬بة زڇفڄ ټفا ټیڂ  زٍٻ اق آوٽبپ ٴف٨شڅ

ټ١ځبی آپ ِٹیت ـا ـڂقی ثفایٻ ٫ٍ٠ ڂ ٨ؽاٰبـی ټ١ځب ٰفؼڄ 

ٌبپ غڃاڀؽڄ ثڃؼ؛ اټب اڀٵبـ  چبی ٨فٌشڅ ـا ټطب٨ٛ ڂ آپ ثبٶ

اي ٌٱىشڅ ثڃؼ... چځڃق ؼـ ـؼ آپ ِٹیت ٰڅ اق  چبی ٨فٌشڅ ثبٶ
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، ثڃؼٺ ٰڅ ڀڃـ زفا٢ ؽڄ ٌؽڄثبالی آپ ؼڂثبٶ ٨فٌشڅ ٍٰی

  .ټبٌیځی ؼـ زٍٽبڀٻ قؼ ڂ ټڃخت ٌؽ اق ؼوشً زٍٻ ثٵیفٺ

اٺ قؼ؛  ثب ٴؿـ ټبٌیٿ، ڀىیٽی اق وفټب ثڅ خىٻ سفٮ غڃـؼڄ

اټب آسً ضٕڃـ ٰیبپ ڂ غٍٻ ٰبٌشڅ ٌؽڄ ؼـ ؼٸٻ، ثیٍشف اق 

  .آڀی ثڃؼ ٰڅ ثب ڀىیٽی ـچٵؿـ غبټڃي ٌڃؼ

چب ؼـ سبـیٱی ٌت، ؼڂثبـڄ وٱڃر ثف  ٢ثب ٴٻ ٌؽپ ـؼ زفا

چبی ؼٸٵیفی ؼـ آپ آوٽبپ ویبڄ ثڅ  ٨ٕب ضبٰٻ ٌؽ ڂ ٬بِؽٮ

ـ٬ُ ؼـ آټؽڀؽ. آچی ٰال٨څ اق ټیبپ ٸجبڀٻ ثڅ وٱڃر ٌت 

 ٰڅ ثؽڂقٺ زٍٻ وٽشً  آټیػشڅ ٌؽ. ؼڂثبـڄ غڃاوشٻ ثڅ

  .اڀؽاغشٻ قیف ثڅ زٍٻ ڂ آټؽٺ یبؼٺ ڀٵبچً غٍٻ
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چب  ؼـ ضبٶ ثبقی ثب آپاڀٵٍشبڀٻ ـا ؼـ چٻ دیسبڀؽٺ ڂ وػز 

اٺ ـؼ ٴٻ ٰفؼڀؽ ڂ ٴؿٌشځؽ. چف  چب ؼـ ا٨ٱبـ دڃٌبٸی ٌؽٺ. ثبڀیڅ

ٽز آپ وڃ٪ دیؽا ڂقیؽ ڀٵبچٻ ثڅ و ټڃج وفټبیی ٰڅ ټی

ڀجڃؼ ڀٵبچً ثف ټٿ، ـڂیٻ ـا ثڅ اڀٵٍشبڀٻ  ٰفؼ ڂ ثب ؼیؽپِ ټی

   .ؼڂغشٻ ټی

ثبـی ؼیٵف ڀڃـ زفا٢ ٨ٕب ـا ـڂٌځی ثػٍیؽ ڂ ڀٵبچٻ ـا اق 

اٺ، ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ آپ ټبٌیٿ  ؼٸٻ چٻ سځیؽڄ ٌؽڄؼوشبڀٻ ؼـ 

   .زٍٻ ؼڂغشٻ

یب٨ز ڂ  ٰٻ ٰبچً ټی -ٰٻ ًٌؽ وف٠ش سف ټی چف زڅ ڀكؼیٯ

ؼـ اټشؽاؼ ټبٌیٿ ٰیبپ سڃ٧٬ ڀٽڃؼ. ڀٵبچٻ ثڅ ٰیبڀی ٰڅ 
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اي ـا اق ټبٌیٿ خؽا ٰفؼ، ؼڂغشٻ. ؼوشً ـا ثف ـڂی  سٱیڅ

ف ثبقڂیی ٰڅ غبٸٱڃثی ؼاٌز ٍٰیؽ. ٴڃیی وفؼي ثڃؼ! ټٵ

ٌفر ثڅ سٿ  آؼټی ٠ب٬ٷ ؼـ ایٿ چڃای وفؼ دبییكی سی

ٰفؼ؟! ؼیؽٴبڀٻ وػز ضفٰبر ؼوشبڀً ـا قیف ڀٝف ٴف٨شڅ  ټی

ڂ اق ثف ثڃؼ. ؼوشً ـا ؼـ ټڃچبیً ٨فڂ ٰفؼ ڂ چٽبڀځؽ ٠بؼر 

سفی ؼوشً  اي ٰٽی ثڅ ثبال ٍٰیؽ، ثب ضبٸز ٰال٨څ چٽیٍٵی

چبیً ـا ثڅ وٽز ټبٌیٿ ٤فیجڅ  ـا دبییٿ اڀؽاغز ڂ ٬ؽٺ

  .ثػٍیؽ وف٠ز
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ٌؽ ٨ڇٽیؽ ټبٌیٿ ٤فیجڅ اق  ؼـ یٯ ضؽن غیٹی ڀبٌیبڀڅ ټی

ټفا ڀیك ؼـ ثبسال٪  ؛ وٱڃر ٌت اڀٵبـثڃؼآپ اټیف 

  ...زځیٿ دڃذ ثڃؼٺ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ایٿ ٪اي ٤ف غبټڃٌی

ٴفؼی ٌجبڀڅ،  چب ڂ غیبثبپ اټفی ٘جی١ی ثڃؼ ث١ؽ اق آپ قخڅ

  .ضبٶ ڀبیی ؼـ ثؽپ ڀؽاٌشڅ ثبٌٻ

ـا اق ِؽ ٨فوػی چٻ سٍػیُ  وبیڅ آپ ٌػُ دیبؼڄ ٌؽڄ

ؼاؼٺ. ټڃچبی ٰفیڅ ثٹځؽي... آچىشڅ ؼوشبڀٻ ـا سٱیڅ ٴبڄ  ټی

 زٍٽبڀٻ. ٰفؼٺ ـاوز ـا قاڀڃچبیٻ وػشی ثڅ  ٬فاـ ؼاؼٺ ڂ

  ...ڀؽاٌز ؼیٵف خؽاٸی ٬ڃر قثبڀٻ ڂ ثڃؼ دؿیفا ـا غڃاة
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. ٌؽٺ وٽشٻ چب ـاڄ ٴف٨شٻ ڂ ټشڃخڅ آټؽپ اټیف ثڅ ثڅ وٽز آپ

 چؽ٨ً ڂ ثفوؽ ټٿ ثڅ سب ٰبوشٻ ـا چبیٻ ٬ؽٺ وف٠ز ٰٽی

 ـا ټب ڂ ؼاؼڄ سٱیڅ ټبٌځیً ثڅ ؼیٵف ثبـی ٰیبپ. ٌڃؼ آٌٱبـ

 ټطڃ ٬ؽـ آپ اڀٵبـ. ڀٍىز اٺ ٌبڀڅ ثف اټیف ؼوز. ڀٵفیىز ټی

  .ثڃؼٺ ڀ٩ڇٽیؽڄ ـا آټؽڀً ٰڅ ثڃؼڄ ٰیبپ

چبیی ٰڅ اق ٌؽر ڀبض٫ ٌځیؽپ  ِؽای قټػشً ثف ٴڃي

  :ٔفثڅ غڃـؼڄ ثڃؼ، غفاٌیؽڄ ٌؽ

غڃای قڀؽڄ  ای؟ ؼڄ وبٶ دیً ـڂ ټی ؼیڃاڀڅ غڃثی سڃ؟! -

   ٰځی؟
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اق ڂ٬بضشً ثبـی ؼیٵف زٍٻ ثىشٻ. ثب سٱبڀی غڃؼ ـا اق قیف 

چبی ڀیًٍ غٙبثً  ؼوشً ٰځبـ ٍٰیؽٺ. ٸجبڀٻ ثب سڅ ټبڀؽڄ

  :٬فاـ ؼاؼ

  !غ٩څ ٌڃ ٨٭ٗ ٠ڃٔی -

چبی غىشڅ  ای اق اڂ ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ ثب چٽبپ ٬ؽٺ ثب قؼپ ١٘ځڅ

  .ثڅ وٽز ټبٌځً ـ٨شٻ

قؼ.  اٺ ؼاٌز ضبٸٻ ـا ثڅ چٻ ټی ڀٵبڄ ټڃٌٱب٨بڀڅ ٰیبپ ثف زڇفڄ

ټبٌیٿ اټیف ټٽبن ٰیبپ سڃ٧٬ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ثفای وڃاـ ٌؽڀً 

اټیف ڀیك ثڅ وف٠ز غڃؼ ـا ثڅ  .ٌؽٺ ثبیؽ ثب ٰیبپ ـڂ ثڅ ـڂ ټی
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ٌبٴفؼ  ؽ ڂ اق ٰځبـٺ ٠جڃـ ٰفؼ. ټ٭بثٷ ؼـټبٌیځً ـوبڀ

ڂ ٬ؽټٻ ـا ؼاغٷ ضبٸی ؼوشٵیفڄ ـا دبییٿ ٍٰیؽٺ  ـویؽٺ. ثب ثی

ی ٰیبپ ؼـ ڀٝفٺ آټؽ،  ٴؿاٌشٻ. ثڅ چځٵبٺ وڃاـ ٌؽپ زڇفڄ

 ڀٵفیىز؟  ٴڃڀڅ ټفا ټی زفا ایٿ

قثبڀٻ اڀٵبـ ثب ڀیً قؼپ اُغز ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثب ڂخڃؼ ضبٶ ثؽ، 

  :ثبقچٻ ثڅ ِطجز ؼـ آټؽ

   !اټیؽڂاـٺ ؼیؽاـ ث١ؽیز ٬یبټز ثبٌڅ -

ؼڄ ثب اي ڀیً قثبڀٻ ـا ؼـ چٻ ٌٱىز. زڅ وب ٸجبپ ًٰ آټؽڄ

  !غڃاـ ٰفؼ ،ض٭بـر یٯ دڃقغځؽ ثبـی ؼیٵف ټفا ؼـ زٍٻِ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 155 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټبٌیٿ ـا ثىشٻ ڂ  ٰڅ اق ؼڂثبـڄ ؼـ چٻ ٌٱىشڅ ثڃؼ ؼـثب ؼٸی 

وفٺ ـا ثڅ ِځؽٸی سٱیڅ ؼاؼٺ. ثڅ زٍٽبڀٻ اخبقڄ ثىشڅ ٌؽپ ڂ 

٤فڂـ ؼوشڃـی ثف و٭ڃٖ ؼاؼٺ.  چبی ثی ثڅ آپ ٬ٙفڄ

؛ ڀڅ اټیف ـا غڃاوشٻ! ڀڅ ٰیبپ ـا غڃاوشٻ... چیر زیك ـا ڀٽی ڀٽی

غڃاوشٻ... سځڇب آـاټً ـا ٘بٸت  ڂ ڀڅ ضشی ض٫ سځ٩ه ـا، ڀٽی

ڂ ټی ٴف٨ز ثڃؼٺ. آـاټٍی ٰڅ ضؽا٬ٷ ثبڀیڅ ای ټفا ثڅ آ٤ڃي 

   .ټی ؼاؼالالیی آـاٺ ثبي، ثفایٻ وَف 

ی وڃاـ ٌؽپ اټیف ڂ دیسً آپ ٠ٙف ټځ٩ڃـ ؼـ ټكاخٻ  ټشڃخڅ

ٰٽف چبیی ٰڅ  ٌؽٺ. سب سڃ٧٬ ث١ؽی زٍٻ ثىشڅ ڂ اق قیف دٹٯ

   .غٻ ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ، ٴفیىشٻ
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  .ثفڂ ؼاغٷ ـویؽیٻ -

ټی ټبٌیځً ـا الی زٍٽبڀٻ ـا ثڅ وػشی ٴٍڃؼٺ ڂ ثؽڂپ ٰال

ڂاـ، ـڂی  ایىشبؼٺ ڂ اڀٵٍشٻ ـا ڀڃاقي سفٮ ٰفؼٺ. ټ٭بثٷ ؼـ

ٴٍڃؼڄ ڂ ؼـ ضّبـ  ـای ڀٱٍیؽ ؼ څ آی٩ڃپ ٨ٍفؼٺ. ثبڀیڅؼٰٽ

  .آ٤ڃٌی ټبؼـاڀڅ خبپ وذفؼٺ

  ...زیكیز ٰڅ ڀٍؽ؟ غڃثی ضڃا ټبټبپ؟ غڃثی ؼغشفٺ؟ -

ای آـاٺ ثڅ  غځؽی ثڅ ٸت آڂـؼٺ ڂ ثڃوڅ اي سٹع اق ڀٵفاڀی

اي ڀٍبڀؽٺ. غیفڄ ؼـ زٍٽبڀً دبوع وؤاالسً ـا  دیٍبڀی

  :ؼاؼٺ
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  !اٺ غىشڅ -

ټفا ثب سٱیڅ ثڅ غڃؼ ؼاغٷ ثفؼ ڂ ـاڄ اسب٬ٻ ـا دیً ٴف٨شٻ. ڀجڃؼ 

چبی ؼـاقی ثڃؼ ٰڅ ڀجڃؼي  دؽـ ثڅ زٍٻ ڀٽی آټؽ ٴڃیب وبٶ

ؼی ٌؽڄ ثڃؼ... ثب ـویؽپ ثڅ سػز ؼـاق ٍٰیؽٺ. ؼوشبپ ٠ب

  .چبیٻ دیً ٬ؽٺ ٌؽ غڃـؼڄ ټبؼـ ثفای ثبق ٰفؼپ ؼٰٽڅ سفٮ

  !اٺ ټبټبپ غىشڅ -

وػځی ڀٵ٩ز ڂ ڀڃاقي ؼوشبڀً ٰڅ ثڃی ثڇٍز ـا ثڅ ؼٸٻ 

  .غڃاـڀؽ، ټڇٽبپ ټڃچبیٻ ٰفؼ ټی

  !ی ټٿ؛ ؼغشف ٬ٍځٵٻ آڄ ضڃای ټٿ... ضڃای ثیسبـڄ -
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ټبڀځؽي ٴڃي وذفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ټفڂـ  ثڅ ِؽای الالیی

  :ٌځیؽٺ اي ـا ټی غب٘فار چكاـ وبٸڅ

  !غؽا اق اڂپ آ٥ٌبپ ڀٵؿـڄ ٰڅ ایٿ ثال ـڂ وفر آڂـؼ -

ث٥ٓ ڀٍىشڅ ؼـ ِؽایً اٌٯ ـیكاپ ټفا ڀیك سطفیٯ 

  .ٰفؼ ټی

ٸً ثڃؼ؟ ثسڅ ثػز ویبڄ ټٿ... ټٵڅ ؼغشف ټٿ زځؽ وب -

  ...وبٸڅ ټٿ. ثكـٲ ٌؽی، اټب اڂپ ٠ڃٔیچ٩ؽڄ  ضڃای

  .ؼاؼ چبی زٱیؽڄ ٌؽڄ ـڂی ؼوشٻ ڀٍبپ اق ٴفیڅ ټبؼـ ټی اٌٯ
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اڀٍب... ثڅ ض٫ ٠ٹی وف ؼغشفي ثیبؼ. اڀٍب... ثڅ قټیٿ ٴفٺ  -

ثػڃـڄ! ټبټبڀز ثٽیفڄ سڃ ـڂ سڃی ایٿ ضبٶ ڀجیځڅ؛ ٰٻ ثفار 

  .ؼڂڀٻ ڀشڃڀىشٻ ټفا٬جز ثبٌٻ ؼڂڀٻ... ټی قضٽز ٍٰیؽٺ ټی

وفی ٰڅ ـڂی  ؼاؼ. چ٫ ټی -ٰٻ ڀَڃای چ٫ -چبیً ٰٻ ڀٻ اٌٯ

زځیٿ آـاٺ  ٴفیىز اق آپ ټبؼـٺ ثڃؼ ڂ ټٿ ایٿ اٺ ټی ٌبڀڅ

ق ٰفؼڄ ڂ سدبڂ ،ی اق ټفق خځڃپٴثڃؼٺ؟ وٱڃر ثب ٴىشفؼ

 ثڃؼٺ... خبپ ضبٶ چٽبڀځؽ ټیشی ثی

ٰفؼٺ ڂ چٽڅ زیك ڂ  ٌؽ. ٘ڃ٨بڀی ثڅ دب ټی چٽیٍڅ چٽیٿ ټی

 ،وبغشٻ؛ اڀؽٰی ث١ؽ سف ـا ؼـ غٍٽٻ ٤ف٪ ټیٰه چٽڅ 
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ای ڀب ټ١ٹڃٺ ـا ٌٱبـ  ڂ سځڇب ڀ٭ٙڅ وٱڃر اغشیبـ ٰفؼڄ

  .ٰفؼٺ ټی

چبی ټبؼـ ؼـ ٨ٕب ٴٻ  چ٫ -چ٫ ؼـ ایٿ وٱڃر ټطٛ یب

ٌٻ وػځفاڀی ؼـ سبـیٱی ثڅ دب ؽ ڂ یب ڂخؽاپ غبټڃٌ ټی

  .ؼفٰ ټی

اٺ ؼـ ایٿ وٱڃر غبټڃي، ڀڃاقي ؼوشبڀی دف ټڇف  سځڇب سىٹی

  .ثڃؼ ٰڅ ټؽاٺ ؼـ ضبٶ وفقڀً ټىجت ضبٸٻ ثڃؼ

ـیػز ڂ  ی ڂ دٹٯ ڀكؼپ اٌٯ ټیزٍٽبڀٻ اق ٌؽر غیفٴ

  .ٌؽ چب ټی چبی ټبؼـ سٍؽیؽی ثف اٌٯ چ٫ -ِؽای چ٫



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 161 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  ...ثػشٻ... ثػڃاة ثػڃاة ټبټبڀٻ. ثػڃاة ؼغشف ویبڄ -

چبیٻ ـا ثڅ غبټڃٌی ؼ٠ڃر ؼاؼٺ. وفټبی  ٘بثٟ وػځً زٍٻ

ؼـڂڀٻ ڂ آسً غٍٻ ٰیبپ ؼوز ثڅ ؼوز چٻ ؼاؼڄ ڂ ټفا ثڅ 

زځؽی ٴؿٌز ٰڅ ؼاڀٻ  ؼاؼ. ڀٽی ای غځثی ؼ٠ڃر ټی چبٸڅ

  .ټىٱڃر زٍٻ ثىشڅ ثڃؼٺ ٰڅ غڃاثٻ ثفؼ

***  

زٍٻ ٴٍڃؼٺ.  ،ټڃچبیٻثف  ثب اضىبن ڀڃاقٌی ؼوشی وځٵیٿ

ثب ؼیؽپ وبیڅ دؽـ ڀ٩ىی آوڃؼڄ ٍٰیؽٺ ڂ غیفڄ ثڅ زٍٽبڀً 

  .ٌؽٺ

 غڃثی ؼغشفٺ؟  -
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وفٺ وځٵیٿ اق اس٩ب٬بر ؼیٍت ثڃؼ، اټب ض٩ٛ ٜبچف ٰفؼٺ ڂ 

  :ـڂیی خڃاثً ـا ؼاؼٺ ثب غڃي

 الٺ، غیٹی غڃثٻ. ٌٽب غڃثی؟ و -

ی ڀڃٌٱ٩شڅ ـڂی ٸجً خب غڃي  ٸجػځؽی ثڅ قیجبیی ٤ځسڅ 

  .ٰفؼ

  .اٴف غڃة ثبٌی، ټٿ چٻ غڃثٻ -

اٺ ـا ثڅ سبج سػز ؼاؼٺ. ثب قؼڄ ٌؽپ ؼـ  غیك ٌؽٺ ڂ سٱیڅ ڀیٻ

ای ؼـ ؼوز  زٍٽٻ ـا ثڅ آپ وٽز ٴفؼاڀؽٺ. ټبؼـ ثب ویځی

  .وزؼاغٷ آټؽ ڂ ثب اٌبـڄ وفي، اق دؽـ زیكی غڃا



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 163 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  .ثیځٽز ؼغشفٺ ټٿ یٱٻ ٰبـ ؼاـٺ. ټی -

وفی ثب ٸجػځؽ سٱبپ ؼاؼٺ ڂ اڂ اق غبـج ٌؽ. ثب ڀٍىشٿ ټبؼـ 

  .ؼـ ٰځبـٺ وڃاٸی ڀٵبچً ٰفؼٺ

 ٌؽڄ ټبټبپ؟  زی -

ویځی ٤ؿا ـا ـڂی ٠ىٹی ٰځبـ سػز ٴؿاٌز ڂ ټٕٙفة 

  .ٴڃٌڅ ٸجبوً ـا ؼـ ؼوز ٨ٍفؼ

اټیف  ؼڂڀٻ اآلپ ٌفایٙز غڃة ڀیىز اټب... ضڃا... ټی -

  .غڃاؼ ثجیځؽر! ٴ٩ز ٰبـ غیٹی ټڇٽی ؼاـڄ ټی
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ثب ٌڃٮ ڀٵبڄ اق ټبؼـ ـثڃؼٺ. ث٥ٓ ٴٹڃیٻ ـا ؼـ ټٍز 

ټیٹی  ٴف٨ز. اضشیبٖ چٽیٍڅ ثفایٻ ٌفٖ ٠٭ٷ ثڃؼ ده ثب ثی

  :دبوع ؼاؼٺ

  .ٰځٻ اي ـڂ ثڇٻ ثؽڄ. غڃؼٺ چٽبچځٳ ټی ٌٽبـڄ -

ضف٦ اق اسب٪ غبـج ٌؽ. ث٥ٓ ٴٹڃیٻ ـا ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ اق  ثی

ثفغبوشٻ. ضڃِٹڅ اٺ ثفای ؼیؽاـ اټیف سځٳ ثڃؼ.  خبیٻ

ٽً ڂ ٌف ضٕڃـي ـا اق غڃاوشٻ ثفای آغفیٿ ثبـ ثجیځ ټی

  .ٻوفټبپ ٰٻ ٰځ
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ټب ؼـ ثب ٰب٤ؿی ؼـ ؼوز ٰڅ اضشٽبال ٌٽبـڄ اټیف ثڃؼ ؼاغٷ 

چیر ضف٨ی ٰب٤ؿ ـا  ٌؽ ڂ ٌٽبـڄ ـا ثڅ وٽشٻ ٴف٨ز؛ ثی

ڃؼ ٰڅ اي ـا ؼـ ٴڃٌی ٴف٨شٻ. زځؽټیٿ ثڃ٪ ث ٴف٨شٻ ڂ ٌٽبـڄ

  :ثبألغفڄ دبوػٻ ـا ؼاؼ

 ثٹڅ؛ ث٩فټبییؽ؟  -

زٍٽٻ ـا اق غٍٻ ٨فڂ ثىشٻ ڂ ٸطٿ ټطٱٽی ثڅ ِؽایٻ 

  :ؼاؼٺ

  !غڃای زی ټی -
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ٰٽی وٱڃر ڂ ث١ؽ ڀ٩ىی ٰال٨څ! ټٍػُ ثڃؼ اڂ ڀیك 

  .ټی ـ٨ز اي ـڂ ثڅ اسٽبٺ ضڃِٹڅ

 ضڃا! غڃثی؟  -

  :ثب چٽبپ ٸطٿ ٬بٟ٘ ڂ ټطٱٻ دبوػً ـا ؼاؼٺ

  !ایغڃ ٴ٩شٻ زی ټی -

ای ـڂش اق سځٻ خؽا ٌؽ ڂ قاڀڃاڀٻ وىشی ـا  ثب دبوػً ٸطٝڅ

 :ثڅ خبپ غفیؽ

یبؼر ڀفڄ چځڃق یڅ اټبڀشی ؼوز ټٿ ؼاـی! ؼیٍت چیسی  -

 قڀڅ ټٵڅ ڀڅ؟  ڀٵ٩شٻ ؼـوز؛ اټب... ایٿ آویجی ثڅ ـاقټڃپ ڀٽی
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ٌٯ، سفؼیؽ ڂ سفن، چٽٵی سب ٴٹڃ ټفا ؼـ غڃؼ ٤ف٪ ٰفؼڀؽ. 

ؼوز ثڅ ؼوز سفن  چب ٤بٸت ٌؽ، ٌٯ ثف سٽبټی اضىبن

  :ؼاؼ ڂ قثبڀٻ ـا ثڅ ضفٰز ڂا ؼاٌز

ی١ځی... اټیف! ټٿ اضٽ٭ٻ ثبڂـ ٰځٻ سب ضبال زیكی ثڅ... ثڅ  -

ٰیبپ ڀٵ٩شی؟ سڃ ټٿ ـڂ زی ٨فْ ٰفؼی؟ اضٽ٫؟ چبٸڃ؟ 

ؼڂڀی ٰڅ غڃؼر اویفٺ  سڃ... سڃ یڅ وبٶ دیً، سڃی اڂپ خڇځٻ

 ٰفؼڄ ثڃؼی، ٰٽٱٻ ٰفؼی ٰڅ... ٰڅ ضبال سڇؽیؽٺ ٰځی؟ 

چبیٻ  اي ټڃخت ٌؽ ٴڃٌی ـا اق ٴڃي ی ٰفیڅ ٬ڇ٭ڇڅ ِؽای

اي قاڀڃاڀٻ ـا  ی ٬ٟٙ ٌؽڄ ڂ ٸطٿ خؽی ٨بِٹڅ ؼچٻ. غځؽڄ

  .وىز ٰفؼ
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غڃة ٴڃي ٰٿ! ثفای ټطٓ ـٔبی غؽا ٰڅ ٰٽٱز  -

ڀٱفؼٺ! چٽڃپ ټڃ٬ٟ ٴ٩شٻ ـاقر قیبؼی وځٵیځڅ ده ثبیؽ 

آظ! اق ؼـؼ قایٽبڀز ثیڇڃي  -ثڇبی وځٵیځی ثبثشً ثؽی! آظ

ٺ ـڂ ڀٍځیؽی یب ضب٨ٝز ـڂ اق ؼوز ؼاؼی؟ چب ثڃؼی ضف٦

  ...وب٠ز دځح ټیبی ټ٭بثٷ چٽڃپ آوبیٍٵبڄ، ٨ڇٽیؽی یب

ٴف٨ز ڂ ٘ځیٿ غځؽڄ ڀ٩فر  ټٱث ٰڃسبچً ڀ٩ه ؼ٬بی٫ ـا ټی

اڀٵیكي ټفا سب ټفق خځڃپ دیً ثفؼ. اؼاټڅ ؼاؼڀً ټڃخت 

  .ٌٱىشی قاڀڃاڀٻ ڂ و٭ڃٖ اڂٸیٿ ٬ٙفڄ اٌٯ ٌؽ

ار ـڂ  یب ثٵٻ ضڃا یڅ وبٸڅ ثسڅیب... یب ثسڅ ـڂ ثؽٺ ثڅ ٰیبپ؟  -

اقر ؼقؼیؽڄ؟ یب اِالً سال٨ی ویٹی ؼیٍجز ـڂ وف دىفر ؼـ 
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ؼڂوز ؼاـی  !ثیبـٺ؟ غڃؼر اڀشػبة ٰٿ غڃاچفی

   ی یڅ وبٸڅ ویٹی ثكڀڅ؟ چبی ټٿ ثڅ ِڃـر اڂپ ثسڅ ؼوز

  .اي ٬ٹجٻ ـا ثڅ ؼچبڀٻ اڂـؼ ای وٱڃر ثبڀیڅ

 ثؿاـ اآلپ ثذفوٻ. ضڃا؟ غڃثی؟  -

څ ِؽا ؼـ آټؽ. ٘ب٬شٻ ؼیٵف ٘ب٪ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ قثبڀٻ ٸفقاپ ث

  .سڃاڀىشٻ سطٽٹً ٰځٻ ڀٽی

  !غ٩څ... ٌڃ -

زٱیؽڀؽ ڂ اڂ ثب وفټىشی  چب ټی آڂـ اٌٯ ؼـ وٱڃسی غ٩٭بپ

  .ؼاؼ اؼاټڅ ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 170 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځٻ. وب٠ز ـڂ یبؼر ڀفڄ؛ دځح! ټ٭بثٷ  ټٿ ؼیٵڅ ٬ٟٙ ټی -

چبټٻ یبؼر ثبٌڅ. ضڃِٹڅ  سیٽبـوشبڀز! ڂ اؼاټڅ ضف٦

  !ثبیسٱفاـٌڃپ ڀؽاـٺ، 

چبی ټٽشؽ سٹ٩ٿ اق ؼوشٻ و٭ڃٖ ٰفؼ ڂ ثب  ثب ٌځیؽپ ثڃ٪

اي ثیفڂپ دفیؽ.  ثفغڃـؼ ثڅ قټیٿ، اق چٻ دبٌیؽ ڂ ثبسفی

چب ثڅ ث٥ٓ ڀٍىشڅ ؼـ ٴٹڃیٻ  ثبـیؽ. اٌٯ ټڇبثب ټی زٍٽبڀٻ ثی

ِؽا ؼوز ټمٴبڀٻ ـا ـچب  ٨فِز ٌٱىشٿ ڀؽاؼڄ ثڃؼڀؽ ڂ ثی

  .ٰفؼڀؽ ټی

٩ِطڅ غب٘فٺ دبٮ ٰفؼڄ یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ! زٵڃڀڅ ٨فقڀؽٺ ـا اق 

چبی ا٠ّبة ثڃؼ ٰڅ سٽبٺ غب٘فار ـا  ثڃؼٺ؟ اثف آپ ٬فَ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 171 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃاوشٻ؟ دبوع ټٍڇڃؼ  ٰفؼ یب یبؼٴبـ ٰیبپ ـا ڀٽی دبٮ ټی

ی آپ ٰڃؼٮ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ  ڀٵبچی ثڅ زڇفڄ ثڃؼ! ضشی ڀیٻ

ضبٶ اضىبن ټبؼـ ثڃؼپ ٰځٻ. سځڇب ثباالخجبـ ؼـ آپ سیٽبـوشبپ 

ؽڄ اڂ ـا ثڅ ؽ اق قایٽبپ ڀؽیاڂ ـا ؼـ ٌٱٻ دفڂـي ؼاؼڄ ڂ ث١

  ڄ ثڃؼٺ.اټیف وذفؼ

غٙب اق ټٿ ثڃؼ ٰڅ ثڅ اڂ ا٠شٽبؼ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. غٙب اق ټٿ ثڃؼ ٰڅ 

غڃاوشٻ. غٙبی ټٿ ثڃؼ ٰڅ ثؽڂپ غڃـؼپ  ٨فقڀؽ ٰیبپ ـا ڀٽی

 وځؽٺ ثڅ ڀبٺ اڂ، اڂ ـا ؼـ ضفیٽٻ ـاڄ ؼاؼڄ ثڃؼٺ.



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 172 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀٵبچٻ ټٹشٽه وب٠شی ٰڅ ـڂی زڇبـ ڀٍىشڅ ثڃؼ ـا ڀٍبڀڅ  

٨ڇٽیؽ،  ڂ٬ز سفؼیؽ ڀجڃؼ. ١ٙ٬بً اٴف ٰیبپ ایٿ اټف ـا ټیـ٨ز. 

  .ٴؿاٌز ټفا قڀؽڄ ڀٽی

ای ټٱث ٰفؼٺ... ټٵف قڀؽٴی ثی ضٕڃـ اڂ ؼوز ٰٽی  ٸطٝڅ

ؼاٌز؟! غیبالر اڂ ـا ٰځبـ قؼڄ ڂ ثفای ٌىشٿ  ثفایٻ  اق ټفٲ

ؼوز ڂ ِڃـسٻ اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ. ڂ٬ز ٧١ٔ ڀجڃؼ. ثبیؽ 

ٴؿاٌشٻ  ؼاؼٺ. ڀجبیؽ ټی ضڃای ؼوز وبغشڅ غڃؼ ـا ڀٍبپ ټی

اي ـا اق  وبٸڅ ٰڅ... چف زڅ اؼاټڅچ٩ؽڄ آپ ؼغشفٮ ١ٔی٧ 

غب٘فٺ دفویؽٺ یبؼٺ ڀیبټؽ! زځٵی ثڅ ټڃچبیٻ قؼٺ. سځڇب زیكی 

 "قټبپ ٠٭ت ڀٍیځی ڀیىز! "ؼاڀىشٻ ایٿ ثڃؼ  ٰڅ ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 173 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټٍشٻ ـا دف اق آپ آة وفؼ ٰفؼٺ ڂ ثڅ ِڃـسٻ ٰڃثیؽٺ.  

ڂـؼ ڂ ؼٸٍڃـڄ ؼیف آ وفټبی ٬ٙفار سب ضؽی ټفا ثڅ غڃؼ ټی

   .ٰفؼ ـویؽپ ثڅ ٬فاـ ٰیبپ ـا، ٸٵؽ ټی

ؼاڀٻ ثب ٰؽاٺ وف٠ز ـغز ثڅ سٿ ٰفؼڄ ڂ غڃؼ ـا ثڅ آپ  ڀٽی

اټیف ټبڀؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ثب  پبپ ـوبڀؽٺ. سځڇب ؼڄ ؼ٬ی٭څ ثڅ آټؽټٱ

ؼیؽپ ؼیڃاـچبی آپ آوبیٍٵبڄ ٸطٝڅ ثڅ ٸطٝڅ ضبٸٻ ثؽسف 

 .ٰفؼٺ ټیآټؽ ڂ ث٥ٓ  چبیٻ یبؼٺ ټی چب ڂ خی٣ ٌؽ. اٌٯ ټی

ؼیؽٺ ڂ  ـ٨شځؽ ـا ټی چبیی ٰڅ ثڅ ؼیؽاـ ٠كیكاڀٍبپ ټی غبڀڃاؼڄ

  .ٴف٨ز ؼٸٻ ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 174 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٴف... اٴف ٰیبپ سځڇب یٯ ثبـ ثڅ وفا٤ٻ آټؽڄ ثڃؼ، ٰڃؼًٰ ؼـ 

آټؽ... سځڇب  یٯ ثبـ ټی !ٌؽ ٽیڀزځٵبٶ اټیف والضی اق سڇؽیؽ 

چبی و٩یؽ سیٽبـوشبپ  یٯ ثبـ ټ١ٍڃ٬ً ـا ؼـ آپ ٸجبن

 ٌؽ؟  ً ثڅ وف ټیؼیؽ، ټٵف ؼڀیبی ټی

ای ڀڅ زځؽاپ ؼڂـ خی٥ی ٰڃسبڄ وف ؼاؼٺ ڂ  ثب ِؽایً اق ٨بِٹڅ

  .٬ؽټی ثڅ ٠٭ت دفیؽٺ

  !والٺ ضڃا -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 175 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زځؽیٿ ٴبٺ ثڅ ٠٭ت ڀڇبؼٺ ڂ ث١ؽ اق ض٩ٛ ٨بِٹڅ ټٍػُ ثڅ 

اي ثڅ ضبٸز  زٍٽبڀً غیفڄ ٌؽٺ. ټڃچبی ثىشڅ ٌؽڄ

  .ڀبٮ ثڃؼ ټكغف٨ی زځؽي

٭ی ڀؽاـیٻ غڃاچف غٹ اِ اِ ڀٍؽ چب! اڂټؽی ڂ ڀىبقی! ٰح  -

  !٬ٍځٵٻ. دىفر ـڂ ٰڅ ثبق یبؼر ـ٨ز

  .اق سڇؽیؽ ټٍڇڃؼي زٍٻ ثىشٻ 

غڃای اقٺ؟ زفا غڃاوشی ټٿ ـڂ ثجیځی؟ زفا ٬ٕیڅ  زی ټی -

  ...زځؽ وبٶ دیً ـڂ

  .ټیبپ ٰالٺ دفیؽ ڂ ـٌشڅ ٰالټٻ ـا ثڅ ؼوز غڃؼ ٴف٨ز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 176 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځٻ! ثؿاـ ٨ٱف ٰځٻ... آچب!  زفا زځؽ وبٶ دیً ـڂ قڀؽڄ ټی -

 بٶ دیً ټځٝڃـر چٽیٿ یٱی ؼڂ وبٶ دیٍڅ؟ زځؽ و

  :ټش٩ٱف ؼوشی ثڅ ټڃچبیً ٍٰیؽ ڂ اؼاټڅ ؼاؼ

اڀٵبـ سڃ چٻ ټثٷ ټٿ ضڃِٹڅ ضبٌیڅ ڀؽاـی. اڂٰی، اڂٰی  -

 ثفیٻ وف اِٷ ټٙٹت؟ 

ثب آپ ؼغشفٮ ١ٔی٧ ٰڅ اٌٱً ؼٺ ټٍٱً ثڃؼ ؼـ ضبٶ 

ای ـڂی  وشیك ثڃؼٺ. ثب ٨فڂ ؼاؼپ ث٥ٕٻ زٍٽبڀٻ ـا ٸطٝڅ

  :یفڄ ؼـ زٍٽبڀً ٸت قؼٺؼیٵفی ٨ٍفؼٺ ڂ غ

  !اق خڃڀٻ غڃای زی ټی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 177 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ڀٍىز ڂ ث١ؽ اق  ؼوشً ثڅ ضبٸشی ٤یفټځشٝفڄ ـڂی ٴڃڀڅ

ڀڃاقٌی ٰڃسبڄ ٰځبـي ا٨شبؼ. ثب ضبٸشی زځؽي غڃؼ ـا ٠٭ت 

  :ٍٰیؽٺ ڂ ٴڃي ثڅ وػځبڀً ؼاؼٺ

ٴځؽڄ ضف٦  -ثیځٻ ضڃای زٹ٩شی خىڃـ ٌؽڄ! ٴځؽڄ ټی -

قڀڅ! ضبال  ویٹی ټیقڀڅ! ؼوشً چفق ټیفڄ ڂ ثڅ ثفاؼـي  ټی

 چب ثذفڄ؟ چب؟ یٱی ټثٷ ٰیبپ غڃثڅ؟  ڀٝفي زیڅ ثب ٴځؽڄ

ٰالټی اق وػځبڀً ـا ټشڃخڅ ڀٍؽٺ. ؼوشی ثڅ ویځڅ قؼٺ ڂ ثب 

  :چبیی ٰڅ وػز ؼـ چٻ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ ٸت قؼٺ اغٻ

  !زی ټیٵی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 178 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٬ؽټی ثڅ ٠٭ت ـ٨ز ڂ ؼوز ثڅ ټڃچبیً ٍٰیؽ. اڀؽٰی ث١ؽ 

ای ض٫ ثڅ خبڀت  ب ٬یب٨څثب ٌّشً ٰځبـ ٸجً ـا ٸٽه ٰفؼ ڂ ث

  :ٸت قؼ

چبر ـڂ ثبق ٰٿ ٰڅ ٬ٍځٳ  ! ٴڃي زیكچبی ټڇٽی ټیٵٻ -

  !ٰځٻ ثفار زڃپ سٱفاـ ڀٽی  ث٩ڇٽی

دب ثڅ  ٰڅ ؼـ ؼٶ ټٿ ٤ڃ٤ب ثڃؼٺ؛ ؼـضبٸی اق ایٿ ضبٸشً ټشځ٩ف

ٰفؼ.  ثب آوڃؼٴی ڂ ضبٸشی ـیٹٱه ثفایٻ وػځفاڀی ټیثڃؼ 

  .ؼاټڅ ؼاؼای ـڀٵً ٨فڂ ٰفؼ ڂ ا ؼوشً ـا ؼـ خیت ٰز ٬ڇڃڄ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 179 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀٵبڄ ٰٿ! زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً زی ٴ٩شٻ ثڇز؟ سبڂاپ ثكـٴی  -

ثبیؽ ثؽی، اٸجشڅ ٨ٱف ٰځٻ ایٿ ټدبقاسز ثیٍشف ثفار دبؼاي 

  ...ثبٌڅ. ٰیبپ

ټٱث ٰفؼ ڂ ٬ؽټی ثڅ وٽشٻ آټؽ. ؼـ ضبٸز ثڇشی ٨فڂ ـ٨شڅ 

ای ڀبټ١ٹڃٺ و١ی ؼـ ټڇبـ  ثڃؼ ڂ ثب غیفڄ ٌؽپ ثڅ ڀ٭ٙڅ

خب  ٴڃٌٻ آڂـؼ، ٰٽی خبثڅچبیٻ ؼاٌشٻ. وفي ـا ٰځبـ  اٌٯ

  .چبیٻ ـا ٴفٺ ٰفؼ ٌؽٺ ٰڅ ِؽای ټفټڃقي ٴڃي

  .ٰیبپ اقؼڂاج ٰفؼڄ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 180 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبیٻ ڂخڃؼٺ ـا ثڅ آسً ٍٰیؽ ڂ وفٺ ـا ثڅ ٴیح  ٴفټبی ٴڃي

ٴ٩ز؟  اخبقڄ زٱیؽڀؽ. زڅ ټی چبی وڃقاپ ثی آڂـؼ؛ ٬ٙفڄ

ٌؽ؟ اِالً... اِالً زفا؟ زفا ؼاٌز ایٿ زفڀؽیبر  ثبڂـٺ ټی

 .؟ ثفای ض٩ٛ س١بؼٶ ٬ؽټی ثڅ ٠٭ت ثفؼاٌشٻٰفؼ ـا ثبـ ټٿ ټی

چبیی ؼـ خیت غیفڄ غیفڄ ثڅ  اڂ ڀیك ٠٭ت ٍٰیؽ ڂ ثب ؼوز

ټٿ زٍٻ ؼڂغز. چځڃق چدی خٽٹڅ اڂٸً ـا سٽبٺ ڀٱفؼڄ 

  .ثڃؼٺ ٰڅ ثب ٰالٺ ؼیٵفي ثیٍشف ټفا ٤ف٪ ؼـ اثڇبټبر ٰفؼ

ثب ٰىی ٰڅ ټٿ ؼڂوشً ؼاـٺ اقؼڂاج ٰفؼڄ! اق  ،  ٰیبپ سڃ -

  ...دٍز غځدف قؼڄ

  :ٸجً ـا سف ٰفؼ ڂ ثب ٸجػځؽی ٰځبـ ٸجً اؼاټڅ ؼاؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 181 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټیٍڅ  یٱبـڅ ثڅ سڃ غځدف قؼ، ثڅ ټٿ چٻ قؼ! ز٘ڃـ ٰ چٽڃپ -

  !ؾاسً غفاثڅ ،ٰفؼ

ٰؽاٺ اق ضف٦ چبیً ـا، ضبٸٻ ـا، سّڃیف  ٨ڇٽیؽٺ. چیر ڀٽی

٨ڇٽیؽٺ ڂ  ٰؽاٺ ـا ڀٽی ټ٭بثٹٻ ـا، اقؼڂاج ٰیبپ... چیر

ٖ ٰفؼ ڂ قثبڀٻ ثب ی ؼیٵفی و٭ڃ غڃاوشٻ ث٩ڇٽٻ. ٬ٙفڄ ڀٽی

  :ٌٱځی وٱڃر، ثڅ ضف٦ آټؽ دیٽبپ

  !ؼـڂ٢... ؼاـی ؼـڂ٢ ټیٵی -

اي ضبٸٻ ـا ڂیفاپ ٰفؼ. ؼڂثبـڄ ڀكؼیٯ آټؽ، اټب  غځؽڄ ټىشبڀڅ

خبڀی ثفای ٨فاـ ڀؽاٌشٻ. ؼوشً ـا اق خیجً غبـج ڂ ث١ؽ اق 



استیصالرمان   
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 182 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زٍٽبڀٻ سّبڂیف  .ٰٽی وٱڃر، ټڃثبیٹً ـا ټ٭بثٹٻ ٴف٨ز

جػځؽ آپ ټفؼ سّڃیف ـا ثب دڃقغځؽ ٰفؼ. ٸ ټ٭بثٹٻ ـا اڀٱبـ ټی

٬ؽـ س٩بڂر ؼـ ٠یٿ ٌجبچز  ؼیٍت ٰیبپ ټ٭بیىڅ ٰفؼٺ... زڅ

  .ٌؽ یب٨ز ټی

ؼڂثبـڄ ؼوشی ثڅ ٴڃڀڅ اٺ ڀٍىز. ؼڂثبـڄ  ،ثب ٰځبـ ـ٨شٿ سّڃیف

  :ثب آپ ِؽای ټكغف٨ً وػٿ ٴ٩ز

ار ثب یٱی  آغی! ڀبـاضز ٌؽی؟ ٫ٍ٠ زځؽیٿ وبٸڅ -

  .ار؛ ِجف ٰٿ ټیبٺ اآلپ ار؟ آڄ! ٴ٩شٻ ثسڅ وز؟ دؽـ ثسڅ ؼیٵڅ
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 183 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبیٻ آقاـٺ  چبیی وفیٟ اق ټٿ ؼڂـ ٌؽ. ؼا٤ی ٴڃڀڅ ثب ٬ؽٺ

  .ؼاؼ ټی

ای ٌشبة قؼڄ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ. چفاوبپ  ثب ٌځیؽپ ِؽای ٴفیڅ

چبی وفظ  آپ ٰڃؼٮ و٩یؽ ثب ٴڃڀڅ .ؼوز ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ

ڀڅ! ڀڅ! زځیٿ  ...ٌؽڄ، ؼـ آ٤ڃي اټیف ٰڅ ثڃؼ؟ ڀٱځؽ... ڀٱځؽ

 زیكی ټٽٱٿ ڀجڃؼ!

چبی اټیف ټ٭بثٹٻ ٬ٹجٻ ثڅ ؼچبڀٻ آټؽ ڂ ټٹشٽه  ثب سڃ٧٬ ٬ؽٺ 

ٰفؼ؛  زٍٻ ثڅ اڂ ؼڂغشٻ. ثب ٸجػځؽی ټځكخف ٰځځؽڄ ڀٵبچٻ ټی

ثفؼ ٰڅ ایٿ زځیٿ ٸجػځؽ ـا ٬بة  اڀٵبـ اق ٠ؿاة ټٿ ٸؿر ټی 

چبی آپ ٰڃؼٮ غفاٌی ـڂی  اي ٰفؼڄ ثڃؼ. ِؽای ٴفیڅ زڇفڄ
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 184 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

بٰز و"غڃاوشٻ وفي ٨فیبؼ ثٱٍٻ  ٍٰیؽ. ټی اضىبوٻ ټی

ای ٰڅ ٬جٷ  ڀىشٻ. ضڃای ٬ڃیسڃا ؼیٵف ڀٽی "ٌڃ... ٴفیڅ ڀٱٿ!

 ٨فڂ ـیػشڅ ثڃؼ. ،٬بٸجی ثف ڂخڃؼٺ ٰفؼڄ ثڃؼٺ پاق آټؽ

٨ڃـی دٍز ثڅ اڂ ٰفؼٺ ڂ غڃاوشٻ ؼڂـ ٌڃٺ. غڃاوشٻ ثفڂٺ  

سب آپ ثسڅ، ټبٶ ټٿ ڀجبٌؽ! ٬ؽټی ؼڂـ ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ِؽای 

  .اټیف ـڂی ِؽای ٴفیڅ ٰڃؼٮ، دفؼڄ اڀؽاغز

غڃای ٨فاـ ٰځی؟ اق ثسڅ غڃؼر؟ ؼٸز  اق زی ټیٰدب؟!  -

 ټیبؼ آغڅ؟ 
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 185 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ! ثسڅ ټٿ یب ثسڅ  سفویؽٺ ثڅ وفٺ آټؽ. ثسڅ اق زیكی ٰڅ ټی

اټفڂق زڅ ـڂقی ثڃؼ؟ ؼیٍت ـا  ټب؟ ثسڅ ټٿ ثب ټفؼی ټشأچٷ؟ 

اٺ ڀبټیؽڄ ثڃؼٺ، اٴف ؼیٍت ڂیفاپ ٌؽڄ ثڃؼٺ اٰځڃپ  ـڂق ڂیفاڀی

 آټؽ؟  ڀٽیزڅ ثالیی ثڅ وفٺ آټؽڄ ثڃؼ ٰڅ ڀ٩ىٻ ثبال 

غڃای  ٰځڅ؟ ټبټبڀً ڀٽی ٘ڃـی ؼاـڄ ٴفیڅ ټی ڀٵبڄ ٰٿ زڅ -

 ثسز ـڂ ث٥ٷ ٰځی؟ 

ٌؽ.  ٻ اٰڃ ټیځ٬بڄ اڂ ثڃؼ ٰڅ ؼـ ڀڃای ٌٱىش -ڂ ایٿ غځؽڄ ٬بڄ

اڀٵبـ ؼـ چڃا ټ١ٹ٫ ثڃؼٺ. وفٺ وځٵیٿ ڂ زٍٽبڀٻ اق ٌؽر 

اٌٯ ؼا٢ ثڃؼ. ثڅ وٽشً ثبقٴٍشٻ. ثب ِؽایی ټ٥ٽڃٺ ڂ ټڅ 

  :ٴف٨شڅ ٸت قؼٺ
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 186 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃای؟ خڃڀٻ ـڂ... خڃڀٻ ـڂ ثٵیف ـاضشٻ  اق خڃڀٻ ټیزی   -

 ٰځی ٸ١ځشی؟  ٰٿ! زفا قخفٍٰٻ ټی

ٰفؼ ثڅ وٽشٻ آټؽ ڂ ڀٵبچٻ ټٿ  چبیی ٰڅ اق ٠ٽؽ ٰح ټی ثب ٬ؽٺ

ثسڅ ـا ـڂی یٯ ؼوز ث٥ٷ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ  .ټیع آپ ٰڃؼٮ ثڃؼ

وفٺ ـا ٠٭ت  .اٺ ـا ڀڃاقي ٰفؼ ثب ؼوز ؼیٵفي ـڂی ٴڃڀڅ

ڃڀڅ آپ دىف ثسڅ ٴفیبپ ؼوز ٍٰیؽٺ. ثب چٽبپ ؼوز ـڂی ٴ

ٸفقیؽ ڂ  ای وفغً ثڅ ٌؽر ټی چبی ٤ځسڅ ٸت .ٍٰیؽ

  .آڂـؼ اضىبوبر غ٩شڅ ټفا ثڅ ؼـؼ ټی

غڃة ڀٵبڄ ٰٿ! خ٩ششڃپ ِڃـسشڃپ غیىڅ؛ ثڅ غب٘ف ٰیڅ؟  -

   !چڃٺ؟ چٽڃپ آؼٺ ڀبټفؼ. اټب... اټب، اټب
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 187 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰفؼٺ. ټځشٝف ٌځیؽپ  ثب ؼٸی چكاـ سٱڅ ڂ ٸڅ ٌؽڄ ڀٵبچً ټی

ټب زٍٽبڀٻ ٸطٝڅ ای اق ٰڃؼٮ غفؼوبٶ ټ٭بثٹٻ اټبیً ثڃؼٺ ا

  .ٌؽ ټڇبـ ڀٽی

  .غیبٶ اټبي! ثیب ثب چٻ ثفیٻ غڃڀڅ ثی -

ثب غٍٻ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ ٰڅ ثب چٽبپ ٸجػځؽ دیفڂقټځؽاڀڅ ڂ 

ی آپ  ڂا١٬ب سطٽٷ ِؽای ٴفیڅ .زځؽي ـڂ ثڅ ـڂ ٌؽٺ

سڃخڅ ثڅ وػٿ اڂ ثب ضبٸی  ٰڃؼٮ ثفایٻ ٤یف ټٽٱٿ ثڃؼ. ثی

  .ؼٺ٤یف٘جی١ی قټكټڅ ٰف
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 188 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اي ٰٿ! ِؽاي ـڂ ثجف! ٴفیڅ ڀٱځڅ،  اي ٰٿ! غ٩څ غ٩څ -

  ...ڀٱځڅ

ؼڂثبـڄ... ؼڂثبـڄ آټؽڄ ثڃؼ! ثبـی ؼیٵف آپ ٌڃٮ ٠ّجی ثڅ 

ا٠ّبثٻ زذبڂٶ قؼڄ ثڃؼ ڂ س١بؼٶ ضفٰبسٻ ـا ثڅ ٨فاټڃٌی 

  .وذفؼٺ

چب ـا قیف  چبیٻ ڀٍىز ڂ ثب سٽبٺ ٬ڃا آپ ؼوشبڀٻ ـڂی ٴڃي

  .چبیً ٸڅ ٰفؼ زځٳ
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 189 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبی ټ١ّڃټبڀڅ ثڅ ٘فق  آپ ٴفیڅ فټب ڂٸفقي ڂ ث٥ٓ ڂ و

ٰفؼ! ٸت قؼٺ، ٸت قؼٺ ٌبیؽ آپ ؼٶ  ـا غبٰىشف ټیټفا ٠دیجی 

  .وځٳ ٌؽڄ ثڅ ـضٻ آیؽ ڂ ِؽای آپ ٰڃؼٮ ـا غ٩څ ٰځؽ

  !اټیف، سڃـڂظ... غؽا ِؽاي ـڂ ثجف اټیف... وبٰشً ٰٿ!  -

ـضٽی ٌؽڄ ثڃؼ؟  ڂخڃؼي ثڃؼ یب ڂخڃؼي اویف ثی ـضٽیِ ثی

چ٫ ټٿ ڂ آپ ثسڅ ٴٻ ٌؽڄ  -ٰڅ ثیٿ چ٫ چبیی آپ ڀڃای غځؽڄ

چبیً ثڃؼ یب ضفَ اڀش٭بٺ؟ اڀش٭بٺ اق  ثڃؼ، ؼوشی اق ثفاؼـاڀڅ

ٺ ثڃؼ  ځی ٰڅ ضشی قڀؽٴی ـا اق یبؼ ثفؼڄزڅ ٰىی؟ ټٿ؟ ټ

 ؟ ا ثڅ اڂ ده ټی ؼاؼٺپ ٰؽاٺ ٴځبڄ ـسبڂا
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 190 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـڂر ـڂ ثجیٿ! ثب  غیٹی غڃثڅ. ڀٵبڄ ٰٿ، اآلپ ثفٴفؼ ڂ ـڂثڅ -

 ،خب یب ټیبی ټثٷ یڅ ټبټبپ ایٿ ایٿ ضبٸی ٰڅ ؼاـی ثجفټز

  ...ٰځی؟ وفٺ ؼـؼ ٴف٨ز آغڅ  ٴیفی وبٰز ټی ار ـڂ ټی ثسڅ

 ـ٨شٻ سب ثیً اق ایٿ ټڇٹٱڅ ـا ثڅ اڂ ڂاٴؿاـ ـ٨شٻ، ټی ثبیؽ ټی

 ڄآڂـؼٺ. دٍز ثڅ اڂ ٰفؼ ثڅ ؼوز ټی . ثبیؽ غڃؼ ـاڀٽی ٰفؼٺ

ثفای سبٰىی  .ؼاڀٻ ثب ٰؽاٺ وف٠ز ثڅ خبؼڄ ـویؽٺ ڂ ڀٽی

ؼٺ. چف غڃؼـڂیی ثب ڀٵبڄ ثڅ وف ڂ ڂ١ٔٻ ثب ؼوز ثٹځؽ ٰف

 ٰؽاٺ ضبٔف ثڅ سڃ٧٬ ڀجڃؼڀؽ. ٰفؼ ڂ چیر اضشیبٖ ٴؿـ ټی
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 191 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

قؼ ټىیف غبڀڅ ـا ثؽڂٺ ٰڅ ټبٌیٿ  ٰٻ ٰٻ ؼاٌز ثڅ وفٺ ټی 

ا٠شځب اق ٰځبـي ٠جڃـ ٰفؼٺ ڂ وف  اټیف ټ٭بثٹٻ ـڂی سفټك قؼ. ثی

  .ثڅ ٴفیجبپ اڀؽاغشٻ

غڃاچفٺ ـڂ ڂٶ  ڂخؽاپ ڀٍؽٺ ٬ؽـٺ ثی وڃاـ ٌڃ چځڃق اڂپ -

  .ٰځٻ سڃی غیبثڃپ

  .ایىشبؼٺ. ثڅ وٽشً ثبقٴٍشٻ ڂ ؼـ زٍٽبڀً ثفا٪ ٌؽٺ

ڂخؽاڀی ٰڅ غڃاچفر ـڂ قڀؽڄ قڀؽڄ ثٱٍی ڂ  ٬ؽـ ثی اټب اڂپ -

   زبٸً ٰځی! ٰؽڂٺ غڃاچف؟ اآلپ ٰڅ ڀیبق ؼاـی ٌؽٺ غڃاچف؟
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 192 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زځٵی ثڅ ټڃچبیً اڀؽاغز ڂ ثب قثبڀً ـڂی ٸت چبیً ـا سف 

  .ٰفؼ

  .ال ثفای ایٿ زیكچب ڂ٬ز قیبؼ ؼاـیٻ١٨ال ثیب ثب -

سڃاڀىشٻ ټؽر قټبپ ثىیبـی وف دب  ١ٙ٬بً ثب ایٿ ضبٶ ڀٽی

ثٽبڀٻ. ؼوشٵیفڄ ٠٭ت ـا ٨ٍفؼٺ ڂ وڃاـ ٌؽٺ. ثب ؼیؽپ آپ 

ٰڃؼٮ ٰڅ ـڂی ِځؽٸی ټػّڃًِ ٌیٍڅ ٌیفی ـا ټٯ 

قؼ، زیكی ؼـڂڀٻ ٨فڂ ـیػز. ٨ڃـاً زٍٻ ٴف٨شٻ ڂ ثب سٱیڅ  ټی

  .ىشٻؼاؼپ وفٺ ثڅ ِځؽٸی، زٍٻ ث
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 193 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زځؽ  ِچفزځؽ  پ وٱڃرآ ثب سڃ٧٬ ټبٌیٿ زٍٻ ٴٍڃؼٺ.

  .ضبٸٻ ـا ثڇشف ٰفؼڄ ثڃؼ ،ٰڃسبڄ

  .ار چٻ ثیبـ دیبؼڄ ٌڃ، ثسڅ -

ٺ. ټٝٹڃټبڀڅ ثڅ ثب ٰالټً وف ثڅ وٽز آپ ٰڃؼٮ زفغبڀؽ

اي ضىبؼسٻ ٌؽ. زڅ  ای ثڅ دبٰی ٸطٝڅ .ڃؼغڃاة ٨فڂ ـ٨شڅ ث

   ؼٺ؟ٰف پ غڃاة آـاټی ـا سدفثڅ ټیڃڀبزڀیك  ٌؽ ټٿ  ټی

ا قؼڂؼٺ. چب ـ ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ ڂ ـؼ غٍٯ ٌؽڄ اٌٯ

  !خب ؼیٵف ٰدب ثڃؼ؟ پآڀٵبچی ثڅ ا٘فا٦ ٰفؼٺ. 
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 194 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثؽڂپ ٸٽه آپ ثسڅ اق ټبٌیٿ غبـج ٌؽٺ. آدبـسٽبپ ثٹځؽ 

ټ٭بثٹٻ ثڅ زٍٻ آٌځب ڀٽی آټؽ... ثفٴٍز ڂ ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ټٿ 

اڀؽاغز. وفی اق سأو٧ سٱبپ ؼاؼ ڂ ثڅ وٽز ټبٌیٿ 

ؽٰی ث١ؽ ثب چٽبپ ٰڃؼٮ ٰڅ ؼـ آ٤ڃًٌ غڃاة ثبقٴٍز. اڀ

  .ٴف٨شٻ ڄثڃؼ، اق ټ٭بثٹٻ ٴؿـ ٰفؼ. ؼڀجبٸً ـا

  .اټیف... اټیف ِجف ٰٿ! ضف٦ ثكڀیٻ ث١ؽ ثفڂ -

ثسڅ ـا ـڂی یٯ ؼوشً خب ثڅ خب ٰفؼ ڂ ثب ؼوز ؼیٵف ثب 

  .٩٬ٷ ڂ ٰٹیؽچب ؼـٴیف ٌؽ

  !قڀی ؼاغٷ ټیبی ضف٦ ټی -
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ٌؽڀً ټٿ ڀیك  ٰال٨څ ؼوشی ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ. ثب ؼاغٷ

ٰڃثیؽ  اخجبـاً ڂاـؼ ٌؽٺ. وٱڃر وبغشٽبپ ثؽخڃـ ثف ؾڂ٪ ټی

  .غڃاوز ؼیؽڄ ٰڃـ ٰځؽ اي ټی ڂ ثكـٴی

اڂٸیٿ غبڀڅ اڀؽاغز. ثڅ  دٹڅ ـا ثبال ـ٨شیٻ ڂ ٰٹیؽ ثڅ ؼـ زځؽ

ټطٛ ڂـڂؼ قڀی ثب ٸجبن و٩یؽ ثڅ وٽز اټیف آټؽ ڂ آپ ٰڃؼٮ 

ڂ ـاچً ـا  ڀٵبچی ثڅ ا٠شځب ثڅ ټٿ اڀؽاغز ـا اق اڂ ـثڃؼ. ڀیٻ

ؽای ثىشڅ ٌؽپ ؼـ اسب٬ی ٰڅ ثڅ وٽز ؼیٵفی ٰح ٰفؼ. ثب ِ

  .پ ـ٨شڅ ثڃؼ ټ٭بثٷ اټیف ایىشبؼٺآپ ق

  .ٌځڃٺ غت؟ ټی -
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ڀبؼیؽڄ  پ ٸطٝبر ٩ِطبر اغیف ـا ٰالًآٰفؼٺ ؼـ  و١ی ټی

 ټی ٌؽٺ. ، ثٹٱڅ ٰٽی آـاٺ ٴف٨شڅ

ای ؼاـی ضبال؟ ضؽا٬ٷ ثیب ثفیٻ ثٍیځیٻ اڀشٝبـ  زڅ ٠دٹڅ -

 بؼڄ ثٵٻ؟ ڀؽاـی ایىش

  :ؼوشبڀٻ ـا ثڅ ویځڅ ٬الة ٰفؼٺ ڂ ٴ٩شٻ

 !خب  ضڃِٹز ـڂ ڀؽاـٺ ثٵڃ قڂؼ! چٽیٿ -

  .چبی ـاضشی ـاڄ ٴف٨ز سڃخڅ ثڅ ټٿ، ثڅ وٽز ټجٷ ثی

  .ټٿ چٻ ضڃِٹڅ ڀؽاـٺ ؼڂثبـڄ ڂا ثفی! ثیب ثٍیٿ -
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ثب اغٻ وٽشً ـ٨شٻ ڂ ثب ٨بِٹڅ ڂ اٰفاڄ ڀٍىشٻ. ثبـی ؼیٵف 

  .ٰال٨څ دفویؽٺ

چب ـڂ ثڅ ټٿ  چٽڅ ټؽر اڂټؽی ڂ ایٿ ؽ ایٿغت؟ زفا ث١ -

  !غڃای ټیٵی؟ ڀ٩ڇٽیؽٺ اقٺ زی ټی

  .اڂ ڀیك ؼوز ثڅ ویځڅ قؼ ڂ ټش٩ٱف ٤ف٪ زٍٽبڀٻ ٌؽ

  !ثفی دیً دؽـي ٴیفی ټی ار ـڂ ټی ٨٭ٗ ؼوز ثسڅ -

  :زٍٻ ثىشٻ. اټب ڀجبغشٻ ڂ اؼاټڅ ؼاؼٺ

چب دیً  ٰبـ ـڂ ثبیؽ ثٱځٻ؟ زفا ؼ٨شفچبی وبٶ زفا؟ زفا ایٿ -

 ثبیؽ ثبق ٰځٻ؟ ـڂ 
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 198 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  !ؼڂثبـڄ اڀٵٍشبڀً ثڃؼ ٰڅ ؼـ ټڃچبیً ٩٬ٹی قؼ

اآلپ ټٿ ٰٽٱز ٰفؼٺ ڂ  غڃاٺ! زڃپ سب زڃپ ټٿ اقر ټی -

ٰځی یب  ! اڂٰی؟ چٽیٿ ٨فؼا ٰبـر ـڂ ٌفڂٞ ټیخجفاڀڅڀڃثز 

 سڃی ٌڃٰی؟ 

  .اق خبیٻ ثفغبوشٻ. ټ٭بثٹً ٬ؽ ٠ٹٻ ٰفؼٺ

ذبي! زفا ټٿ؟ ثفڂ ثب یڅ غف ؼیٵڅ قڀؽٴی اڂپ ـڂ اق چٻ ث -

چٽڅ ـاڄ؛ زفا ټٿ ـڂ اڀشػبة ٰفؼی؟ ټٿ اآلپ ٨٭ٗ یڅ   ایٿ

ٺ ثڅ اٺ اټیف. ثؿاـ سڃی وٱڃر ڂ سځڇبیی غڃؼ ی وڃغشڅ ټڇفڄ

  !ڂاـٺ اؼاټڅ ثؽٺ قڀؽٴی ٸدٿ
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غیبٶ اق ٸطٿ سځؽ ټٿ ثڅ ٰځبـي ٍٰیؽ، اؼاټڅ  ؼوشً ـا ثی

  :ؼاؼ

قڀیٻ  زفا سځؽ ټیفی غڃاچفی؟ ثٍیٿ ؼاـیٻ آـڂٺ ضف٦ ټی -

چب سڃی ایٿ  ؼڂڀی ثسڅ ی. اٴڅ ؼاـی ٰڅ... ټیخځٳ ٰڅ ڀؽاـ

  !ثیځٿ سفیٿ آویت ـڂ ټی ٌفایٗ چٽیٍڅ وػز

ا٠شځبیی ثڅ سیٱڅ سڇؽیؽآټیكي ڀٱفؼٺ. وفٺ ـا ثبال ٴف٨شٻ ڂ 

  :زٍٻ ؼـ زٍٽً ؼڂغشٻ

ای ٰڅ ثفاي  ٰځٻ! ټٿ ـڂ ثب ثسڅ ٰبـ ـڂ ڀٽی غڃاٺ. ایٿ ڀٽی -

ٵیٻ؟ ڂاـ ضبټٹ ٰځی؟ یب ؼڂـڄ ؾٸز ټبؼـی ڀٱفؼٺ سڇؽیؽ ټی
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  ...چب ٰفؼیٿ ضف٦  سف اق ایٿ  غیبٶ اټیف... ټٿ ـڂ وځٳ ثی

چٽیٍڅ ثبقي ټفا سػفیت  اي قؼ. ڀیًِ ؼوشً ـا قیف زبڀڅ

   .ٍٰیؽ ٰفؼ ڂ ـڂی ا٠ّبثٻ غٗ ټی ټی

سڃڀی ثفی. اټب ڂ٬شی دبر ـڂ اق ایٿ ؼـ  ت؛ ټیغ غیٹی -

ٴځبڄ  ی ټ١ّڃٺ ڂ ثی ثیفڂپ ٴؿاٌشی ی١ځی ټىجت ٬شٷ یڅ ثسڅ

  !ٌؽی

ځؽی ـڂی ٸجٻ ڀٍىز. ڀیً قثبڀٻ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ ڂ دڃقغ

  .ٴكیؽ ٰفؼ، ټی چف ٰه ـاچً ـا ِؽ ټی
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٨فٌشڅ زی؟ ټ١ّڃٺ ڀجڃؼ؟ غڃاچفر ڀجڃؼ؟ ٍٰشٿ اڂپ ٰڅ  -

ٴځبڄ  ثفاسڃپ ـاضز ثڃؼ؛ ضبال غڃاچف قاؼر ٌؽڄ ټٝٹڃٺ ڂ ثی

  ...چب ـڂ ثفای ټٿ یٱی ثبقی ڀٱٿ اټیف؟ ایٿ ڀ٭ً

ټڃ٫٨ ٌؽڄ  ٵبـٰفؼ؛ اڀ ڀٽیټیبپ ٰالټٻ آټؽ. غڃاـی ـا سطٽٷ 

  .ڂ ـڂی ا٠ّبثً ـ٨شڅ ثڃؼٺ

! اڂپ ټ١ّڃٺ ڀجڃؼ؛ ض٭ً  چب ـڂ دیً ڀٱً ثطث ٴؿٌشڅ -

٬ؽـ اق ټفٲ  ضبال زی؟ اٴڅ ایٿ .ثڃؼ ثالیی ٰڅ وفي اڂټؽ

ار ٰځبـ  سڃڀی ثب ټفٲ ثسڅ غڃاچفر ڀبـاضز ٌؽی االپ ټی

   !ثیبی؟
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اڀىشٻ سڃ ای ـا ټی اٺ؟ ټٿ ټفٲ ٰڃؼٮ ٤فیجڅ سڃاڀىشٻ؟ ثسڅ ټی

ٰڅ ٌبیؽ ثفای ټٿ ثڃؼ ـا  ټشطٽٷ ٌڃٺ ٰڅ ضبٶ، ټفٲ ٰڃؼٰی

ؼاڀىز ثب ٰؽاٺ ٰٹٽبر، ٬ڃایٻ ـا  ؟ اڀٵبـ ټیټی ٰفؼٺ٬جڃٶ 

ثِفُثبیؽ. غڃؼ ـا ڀجبغشٻ ڂ ث١ؽ اق ٨فڂ ؼاؼپ ثكا٢ ؼچبڀٻ، ثڅ 

  .ضف٦ آټؽٺ

اټیف زشڅ سڃ؟ ټفیٕی؟ زفا ؼوشز ـڂ اق قڀؽٴی ویبڄ ټٿ  -

قڀی ثڅ زی ثفوی  ثڅ چٻ ټیقاـ ـڂ  ٍٰی؟ چی ایٿ ٸدٿ ڀٽی

 ثیځی؟  آغڅ؟ ضبٶ ڂ ـڂق ټٿ ـڂ ڀٽی

  :ؼوشبپ ٸفقاڀٻ ـا ټ٭بثٹً ٴف٨شٻ ڂ اؼاټڅ ؼاؼٺ
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سف اق اڂڀٿ ٰڅ ؼڂثبـڄ سڃ ـڂ ثڅ  چب ڀبسڃاپ ثیځی؟ ایٿ ؼوز ټی -

 ٨ڇٽی؟  ؼیٵڅ ٘ب٬ز خځٵیؽپ ڀؽاـپ؛ زفا ڀٽی چؽ٨ز ثفوڃڀٿ! 

ٷ اق آپ چبیً ـا ؼـ چٻ ٍٰیؽ. غڃثی اي ایٿ ثڃؼ ضؽا٬ اغٻ

ٸجػځؽ ٰفیڅ غالَ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ټدبؼٸڅ وػشی ثڅ ـاڄ اڀؽاغشڅ 

  !غڃاوز ثجبقؼ ثڃؼ ڂ چیر خڃـڄ ڀٽی

چبٺ ـڂ ثڇز ٴ٩شٻ.  چبر ـڂ قؼی، ټٿ چٻ ضف٦ ثىڅ؛ ضف٦ -

  !سّٽیٻ غڃؼسڅ ڀڅ ټٿ

سڃاڀىز خبپ ٰڃؼٰی ـا ثٵیفؼ؟ اق اڂیی ٰڅ چٽػڃپ  ڂا١٬بً ټی

پ اڀشٝبـ آڅ ٬شٷ ـوبڀؽڄ ثڃؼ، زیكی ٤یف اق غڃؼ ـا ث
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ـ٨ز... غڃاوشٻ ـڂی غڃي ټبخفا ـا ؼـ ڀٝف ثٵیفٺ ڂ ثب  ڀٽی

٨ٱف ٰڃسبڄ آټؽڀً، دٍز ثڅ اڂ ٰفؼٺ ڂ ثڅ وٽز غفڂخی 

چبیٻ ثبثز  ؼٺ سب ٬ؽٺ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ. سٽفٰك قیبؼی ڀڇبؼڄ ثڃ

ـویؽٺ ڂ ثڅ وٽشً ثبقٴٍشٻ؛ ثب آغفیٿ ٰالٺ  ثبٌؽ. ثڅ ؼـ

  ...غڃاوشٻ اڂ ـا ټځّف٦ ٰځٻ، اټب ټی

غڃای ثب اڂپ ثسڅ ثٱٿ. ټٿ ڀیىشٻ! یبؼر ثبٌڅ  ـی ټیچف ٰب -

  !ـضٻ ثبٌٻ سڃڀٻ ثی ټٿ چٻ غڃاچف سڃأٺ؛ ثػڃاٺ ټی

س٩ه ؼاؼٺ. زڅ  خڃاقِچبیٻ  غبڀڅ غبـج ٌؽٺ ڂ ثڅ اٌٯاق 

ثفؼڀؽ. ؼڀجبٸٻ  ٰفؼڀؽ ڂ ټفا ثڅ ڂیفاڀی ټی ـیب و٭ڃٖ ټی ثی
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اڀؽاغز ٰڅ ڀٱځؽ ثالیی وف  ڀیبټؽ؛ ایٿ اټف ٌڃـی ؼـ ؼٸٻ ټی

  .ټی آڂـؼ.. ٷ ټ١ّڃٺآپ ٩٘

ثڅ ټطٛ غفڂج اق وبغشٽبپ ثفای اڂٸیٿ سبٰىی ؼوز ثٹځؽ 

ٰفؼٺ سٽبٺ ټىیف غبڀڅ ـا ثڅ غڃؼ غڃـی دفؼاغشٻ. سځڇب سىٹی 

ڂ ثڅ ـضٻ  پٌؽ، ٨ٱف ٰڃسبڄ آټؽ ټفچٻ آـاټً ټیای ٰڅ ثفایٻ 

سڃاڀىز  آؼٺ ڀجڃؼ؟ زٵڃڀڅ ټی آټؽپ ٬ٹت سیفڄ اټیف ثڃؼ. ټٵف

   ـضٻ ثبٌؽ؟ پ اڀؽاقڄ ثیآسب 

 ـویؽیٻ غبڀڃٺ؛ ؼـوز اڂټؽٺ؟  -
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ټبپ اڀؽاغشٻ. ؼوشی ثڅ ِڃـر ٍٰیؽٺ ڂ ـؼ  ڀٵبچی ثڅ ٰڃزڅ

ؼٺ ڂ ثب اي ـا ؼا چب ـا سب ضؽی اق زڇفڄ قؼڂؼٺ؛ ٰفایڅ اٌٯ

غبڀڅ دفسبة ٰفؼٺ. چٽبڀځؽ  ثڅ ؼاغٷچبیی وځٵیٿ غڃؼ ـا  ٬ؽٺ

ثبـڂر ؼـ اڀشٝبـ سٹځٵفی ثڃؼٺ سب ټځ٩دف ٌڃٺ! وځٵیځی ڂ 

 ...قؼ بؼـ ـا اضىبن ٰفؼٺ. ڀجبیؽ ضف٨ی ټیدفیٍبڀی ڀٵبڄ ټ

  .ـا اق ؼاغٷ ٩٬ٷ ٰفؼٺ ٠شځب ثڅ اڂ، ڂاـؼ اسب٬ٻ ٌؽٺ ڂ ؼـا ثی

ای ٰڅ ؼڂثبـڄ ثڅ ـڂضٻ ٌؽڄ  ٸفقیؽ. زځؽی اق ضٽٹڅ ؼوشبڀٻ ټی

ٴؿٌز ده ایٿ اضڃاٶ ثىیبـ ٠بؼی ثڃؼ. ٰیبپ!  ثڃؼ ڀٽی

٨ٱفي ثڅ وفٺ آټؽ؛ اڂ چٻ؟ اڂ چٻ ـ٨شڅ ثڃؼ؟ ٨ٱفی ؼـ وفٺ 

 ...ټٵڅ ثڃؼ ٰڅ ثفڄ؟ اڂپ غیٹی ڂ٬شڅ ـ٨شڅ"ای وف ؼاؼ  څقټكټ
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چب...  چبیٻ ٨ٍفؼٺ. ده آپ وبیڅ ؼوشبڀٻ ـا ـڂی ٴڃي "ـ٨شڅ!

ٰڅ  آپ ټبٌیٿ ویبڄ ـڀٳ ٰڅ چٽیٍڅ ثڅ ؼڀجبٸٻ ثڃؼ... غیبٶ آپ

سب چڃایٻ ـا ؼاٌشڅ ثبٌؽ، ثڃؼ ٰیبپ چٽیٍڅ ڂ چٽڅ خب ثڅ ؼڀجبٸٻ 

څ ایٿ ـڂٌځبیی ڂ ٌؽ سڃچٻ ث ٘ڃـ ټی ٌبپ ؼـڂ٢ ثڃؼ؟! زڅ چٽڅ

 ڂٔڃش ټفا ؼـٴیف ٰځؽ؟ 

ـیػز! ثڅ وٽز ټیك ٰځبـ سػشٻ  ضبٸٻ ؼڂثبـڄ ؼاٌز ثڅ چٻ ټی

اي و٭ڃ٘ی ـا ټشطٽٷ ٌؽٺ. ثب  دفڂاق ٰفؼٺ ڂ ؼـ ضڃاٌی

یٻ ـا ثب آة  چٽبپ ؼوشبپ ٸفقاپ ٍٰڃ ـا ثیفڂپ ـیػشٻ ڂ ؼاـڂ

 وٱڃر ڂ ، ٰځبـ ټیك دڇٿ قټیٿ ٌؽڄ خب ؼچبڀٻ ٨فڂ ؼاؼٺ. چٽبپ

  .فؼٺٰ اغشیبـ
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 208 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ـا ثڅ  ای ٨فڂ ثىشڅ ڂ ڀ٩ه ضجُ ٌؽڄ زٍٽبڀٻ ـا ٸطٝڅ

  .وػشی ثیفڂپ ـاڀؽٺ

ؼوشبڀٻ ـا ټٍز ٰفؼٺ سب ٰٽی اق ٸفقي ؼـڂڀٻ آـاٺ ٴیفؼ. 

ٰڅ ٬ٹت  ڀ٩ىٻ ثڅ ٌٽبـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ؛ زفا ـ٨ز؟! زفا ؼـضبٸی

  !ٴف٨ز، ـ٨شڅ ثڃؼ؟ ی آ٤ڃًٌ ـا ټی ـڀدڃـٺ چځڃق چٻ ثڇبڀڅ

  !سأو٧ ثڅ ضبٸٻ ثڃؼ ټٵف ڀڅ؟ټ١ځبی دڃقغځؽچبی آپ ٌجً، 

ـیػشٻ، ِؽایٻ چٻ ـچبیٻ ٰفؼڄ ڂ ث٥ٓ  ټىٱڃر اٌٯ ټی

غڃاوز  ٴف٨ز، ټی الڀڅ ٰفؼڄ ؼـ ٴٹڃیٻ ٰڅ چف ؼٺ ڂو١ز ټی

  !غ٩څ اٺ ٰځؽ
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 209 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ِؽا اٌٯ ـیػشٻ؛ چفزځؽ  خب ثی چب چٽبپ سب سأثیفٴؿاـی ٬فَ

چب چٻ وٱڃر ثڃؼ... وٱڃسی ٰڅ ؼاٌز اق ؼـڂپ  سځڇب اثف آپ

٨ف٬ی ڀؽاٌز ٰڅ  ...٘ٹجیؽ ٸٻ آ٤ڃٌی ـا ټیټٱیؽ! ؼ ټفا ټی

  !ثبٌؽ! اټب... یٯ ڀ٩ف ثبٌؽ

ؼـ ټیبپ ـڂیبی ٰیبپ، ـؼی اق ڀٵبڄ چبی ٴفیبپ آپ ٰڃؼٮ ؼـ 

 سځٻ ـا٬ؽـچب چٻ ضیڃاپ ڀجڃؼ!  ف آپڀڅ... اټی .ؾچځٻ ڀ٭بٌی ٌؽ

چب ثڃؼ،  ـڂی قټیٿ وُفاڀؽٺ ڂ ثب ٰفغشی ٰڅ ڀبٌی اق ٬فَ

شٿ زٍٽبڀٻ آـاټٍی غڃؼ ـا ثڅ ـڂی سػز ٍٰیؽٺ. ثب ثى

ٰفؼڀؽ ڂ ؼڀیبی  ڀىجی ٨ٱفٺ ـا ؼـ ثف ٴف٨ز. ؼاٌشځؽ آـاټٻ ټی

  ...٬ؽـ قیجب ثڃؼ چب زڅ غجفی ثی
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 210 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ِؽای ٰڃسبڄ قڀٳ سٹ٩ٿ ٰڅ ڀبٌی اق دیبٺ ثڃؼ، آـاټً ٰڃسبچٻ 

اٺ ٰڅ ؼـ دی ٰٹٽبر  ـا ثف چٻ قؼ ڂ اوشیّبٶ ـا ثڅ ڀٵبڄِ غىشڅ

  .ؼزفغیؽ، چؽیڅ ؼا ڀڃٌشڅ ٌؽڄ ثف اوٱفیٿ ٴڃٌی ټی

ؼڂڀی ٰڅ آؼٺ ٍٰشٿ ثفاٺ  ٨فِز آغف ـڂ ثڇز ټیؽٺ. ټی -"

اي  غڃاٺ ثڅ غڃاچفٺ یڅ ٨فِز ثؽٺ ثسڅ آة غڃـؼڀڅ! اټب ټی

  " !ـڂ ڀدبر ثؽڄ

غڃاوشٻ ٴڃٌی ـا ـڂی ټیك ثٱڃثٻ ڂ ثبق چٻ زٍٽبڀٻ ـا 

ثجځؽٺ ٰڅ ثب آټؽپ دیبٺ ث١ؽی ٰڅ یٯ سّڃیف ثڃؼ، ـڀٳ اق 

ثڃؼ! اڂ ڀیبقټځؽ آپ ـغٻ دفیؽ... ثڅ غؽا ٰڅ ایٿ ټفؼ ټفیٓ 

  !آوبیٍٵبڄ ثڃؼ... ؼیڃاڀڅ ثڃؼ؛ ؼیڃاڀڅ
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 211 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چیر دڃٌٍی ڂ  ڀٵبچٻ ضیفاپ ثڅ چٽبپ ٰڃؼٰی ٰڅ ضبٶ ثی

اي ثىشڅ ٌؽڄ ثڃؼ، زفغیؽ! زفا...  ثفچځڅ ثڅ ِځؽٸی ٰڃؼٰبڀڅ

ٍٰیؽ؟! غىشڅ اق  زفا ؼوشً ـا ـڂی ـٲ اضىبوٻ ټی

ٴځبڄ  دبوع، ڀٵبچٻ ـا ثبـی ؼیٵف ثڅ ٰڃؼٮ ثی چبی ثی"زفا"

  .ڂغشٻؼ

اي زفا  ٰفؼ دیبٺ ث١ؽی ٰفؼ، ټٵف ڀڅ؟! اٴف ڀٽی ایٿ ٰبـ ـا ڀٽی

ی  ؼٸٻ ـا ـیً ٰفؼ؟! ٰڃؼٰی ٰڅ ضبٶ یٯ ـؼ قغٻ ٰڅ ثبـیٱڅ

زٱیؽ، ـڂی ؼوشً ڀ٭ً ثىشڅ ثڃؼ  وفغی غڃپ اق آپ ټی

  !ٴ٩ز؟! زٍٽبپ ٴفیبپ ڂ ؼـؼڀبًٰ زڅ؟ زڅ ټی
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 212 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴؿاٌشٻ ٨ؽا ٌڃؼ؟! آپ ٰڃؼٮ چٻ چٽبڀځؽ ٨فٌشڅ ٨ؽا  ټی

ـیػشٻ؟! اڂ آؼٺ ڀجڃؼ، ټٿ ٰڅ ثڃؼٺ!  ڂ ټٿ سځڇب اٌٯ ټی ٌؽ ټی

چبیٻ  ی اضىبن اڂ اضىبن ڀؽاٌز اټب ټٿ... ټٿ ٰڅ ؼیڃاڀڅ

  ! ٌؽڄ ثڃؼٺ

یٯ دیبٺ، یٯ سأییؽ! سٽبٺ ٌؽ... ٌبیؽ خبپ ٰڃؼٮ ـا ڀدبر 

 اي ـا اق ثبیؽ چف ٸطٝڅثڅ ضشٻ ڃؼٺ زڅ؟! ؼاؼڄ ثڃؼٺ اټب خبپ غ

  !ؼٺٰف پ ثڅ ث١ؽ ثب قخفًٰ ٌؽپ وذفی ټیآ

. ٨فؼا ټٿ ټیبٺ غڃڀڅ، ٨ٱف ڀٱځٻ آ٨فیٿ غڃاچف ټڇفثڃڀٻ -"

  "! ٵڅ ثب ضٕڃـٺ ټٍٱٷ ؼاٌشڅ ثبٌییؼ
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 213 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٍٰیؽٺ! ثه ڀجڃؼ؟! ټفٲ ثفایٻ ض٫ ڀجڃؼ ثب ضٕڃـ اڂ؟!  ڀٽی

فٺ آټؽڄ ثڃؼ وزڅ ؼڂثبـڄ ثف  ٩٤ٹز اق آپ ...غڃاوشٻ غڃاة ټی

 ی ثڅ سٽبٺ ټ١ځب ٰڅ غڃاوشٻ! اټیف ؼیڃاڀڅ ثڃؼ! یٯ ؼیڃاڀڅ ـا ټی

  !ٰفؼڀؽ ثبیؽ قڀدیفي ټی

چبی غڃؼ  آظ ٰڅ اٴف ٬ڃایً ـا ؼاٌشٻ... ثڅ غؽا ٰڅ ثب ؼڀؽاپ

ٍٰشٽً ڂ غڃؼ ـا اق ثځؽِ اوبـر  ؼـیؽٺ! ټی ٴٹڃیً ـا ټی

   .وبغشٻ چبیً ـچب ټی ٠ؿاة

٬ؽـ ڀ٩فر اق اټیف ؼـ ؼٸٻ ـیٍڅ ؼڂاڀؽڄ ٰڅ ٨ٱف ـڂیبـڂیی  آپ

ثڅ ٠ٱه ثب ٰیبپ ـا ٨فاټڃي ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ثبـی ؼیٵف ڀٵبچی 
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 214 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

آپ ٰڃؼٮ اڀؽاغشٻ... ثب ؼیؽپ ڀٵبڄ ٠بخكي ٬ٹجٻ ټسبٸڅ ٌؽ؛ 

  ...ؼاؼ ٴځبڄ اڂ زڅ ثڃؼ ٰڅ ایٿ زځیٿ ثبیؽ س٭بَ ټی

ٴځبڄ آپ ؼوز ٰڃزٱی ٰڅ غڃڀً ـاڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ، زڅ ثڃؼ؟! 

چب اڀٵبـ ثڅ ٬ؽـی ٬ڃی ثڃؼسؽ ٰڅ خبپ ـا اق دیٱفٺ  ٬فَ

ثفثبیؽ ڂ اٌٯ زٍٽبڀٻ ـا ثػٍٱبڀؽ... چٽبڀځؽ چٽیٍڅ، 

ای غیفڄ ٌؽٺ... ڀٵبچٻ غىشڅ اق  خبپ ثڅ ٴڃٌڅ ټىٱڃر ڂ ثی

  !غڃاوز... آـاټٍی چٽیٍٵی زفغیؽپ ثڃؼ، وٱڃپ ټی

***  

اٺ سڃوٗ ٴفټبی ؼوشی، زٍٻ ٴٍڃؼٺ. زځؽ  ثب ڀڃاقي ٴڃڀڅ

چبیٻ ـا ـڂی چٻ ٨ٍفؼٺ سب زٍٽبڀٻ ثڅ ڀڃـ ٨ٕب  ثبـ دٹٯ
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 215 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غځؽی  سٹع .ڀٵفیىز ټ٥ٽڃٺ ټفا ټی ،٠بؼر ٰځؽ. زڇفڄ ټبؼـ

غیك ٌؽٺ ٰڅ ؼـؼی ٠ٽی٫،  ڃـسً دبٌیؽٺ ڂ ؼـ خبی ڀیٻثڅ ِ

چبیٻ ـا ؼـچٻ  چبی ؼیفڂق، ؼـ وفٺ دیسیؽ. اغٻ ڀبٌی اق سٍځح

  .ٍٰیؽٺ ڂ آڄ ٰڃسبچی اق ټیبپ ٸجبڀٻ وف غڃـؼ

 غڃثی ؼغشفٺ؟  -

ڀٵبڄ ٰڃسبچی ټڇٽبپ زٍٽبپ ڀٵفاڀً ٰفؼٺ ڂ وفٺ ـا ثڅ ڀٍبپ 

 .سأییؽ سٱبپ ؼاؼٺ ٰڅ ثبق چٻ ؼـؼ، وبٰٿ ڂخڃؼٺ ٌؽ

٘ڃـ ٰڅ  زٍٻ چبیٻ ـا ثب ټٱث ـڂی ؼیٵفی ٨ٍفؼٺ ڂ چٽبپ 

ٌؽٺ،  اق قیف ٸطب٨ی ٰڅ ټبؼـ ـڂیٻ ٍٰیؽڄ ثڃؼ، غبـج ټی
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 216 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼوشٻ ـا ثڅ وٽز ټیك ٍٰیؽٺ سب اق ٍٰڃی دف اق ٬فًِ، 

   .ټىٱځی ثیبثٻ

ڀبٌشب ٬فَ ڀػڃـ، ثیب یڅ ٸ٭ٽڅ ڀڃپ ڂ دځیف ؼچځز ثؿاـ ث١ؽ  -

  ! ایٿ قچفټبـچب ـڂ ثڅ غڃـؼ ثؽڀز ثؽڄ

ٰڅ ڀٵبچً ٰځٻ، ثب ِؽایی غً ؼاـ ٰڅ ڀبٌی اق  ثی آپ 

  :غڃاة ثڃؼ، قټكټڅ ٰفؼٺ

  .ٰځڅ غڃاٺ ټبټبپ. وفٺ ؼـؼ ټی ڀٽی -

  .چبیً ـا ـڂی دب چبیً ٰڃثیؽ ای ٍٰیؽ ڂ ؼوز دڃ٦ ٰال٨څ
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 217 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃاٺ ڀذفوٻ ضبٸز ـڂ ثؽسف ٰځٻ، اټب ڀٽیٍڅ؛ ؼیفڂق  چی ټی -

  !زی ٌؽ؟ اڂپ زڅ ضبٸی ثڃؼ ڂ٬شی ثفٴٍشی غڃڀڅ؟

ای ٬فَ اق ـڂًٰ غبـج  بقچٻ ڀٵبچٻ ـا ؼقؼیؽٺ ڂ ؼاڀڅث

  .ٰفؼٺ

  .ڀذفن ټبټبپ -

ال... غؽایب غڃؼر ِجف ثؽڄ! ټٵڅ ټٿ سڃ ـڂ اق وف ـاڄ  -

ثیځٽز،  ؼڂڀی، چفثبـ ٰڅ سڃی اڂپ ضبٶ ټی آڂـؼٺ ؼغشف؟ ڀٽی

  ...ڂ٬ز ضشی ؼیٵڅ ضبٔف ڀیىشی ثٵی ؼٸٻ غڃپ ټیٍڅ! اڂپ

  .ً ـا ٴىىشٻ٤فچبی -ټیبپ ٰالټً آټؽٺ ڂ ـٌشڅ ٤ف
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 218 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

   ټبټبپ ټٿ غیٹی ١ٔی٩ٻ ټٵڅ ڀڅ؟ -

  :سف اؼاټڅ ؼاؼٺ اي ؼڂغشٻ. ټّٽٻ ڀٵبچٻ ـا ثڅ زٍٽبپ سف ٌؽڄ

٬ؽـ ١ٔی٧ ٰڅ چځڃق سڃی  اڀٵیكٺ؟ ڀڅ؟ اڂپ غیٹی ـ٬ز -

٬ؽـی ٰڅ ؼـ ټ٭بثٷ  چب ټڃڀؽٺ ڂ ڀشڃڀىشٻ ثٵؿـٺ؟ اڂپ ٴؿٌشڅ

  ...٬ؽـ ٰڅ وځٻ، چیسٻ؟ اڂپ

ث٥ٓ ؼـ ٴٹڃیٻ ڀٍىز ڂ ثب ٨فڂ ـ٨شٿ ؼـ ٴفټبی آ٤ڃًٌ، 

ؼوز ٰڅ ٰالټی ثڅ قثبپ ثیبڂـؼ،  ټبڀٟ اؼاټڅ ؼاؼڀٻ ٌؽ. ثی آپ

پ چٻ یٯ سأییؽڄ آچبی دف ټڇفي ـڂی وفٺ ڀٍىز. 
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 219 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چٽڅ وبٶ، چځڃق چٻ ټطشبج   پآٰڅ ث١ؽ اق  ٌؽ؟  ټطىڃة ټی

  ...آ٤ڃي ټبؼـٺ ثڃؼٺ

دیسیؽ ڂ ث٥ٓ ڀٍىشڅ ؼـ  چبی سځؽي قیف ٴڃٌٻ ټی ڀ٩ه

   .ٰفؼ سف ټی ـٲسف ڂ ثك ٴٹڃیٻ ـا ثكـٲ

ټبټبپ ټٿ زڅ ٴځبچی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ چځڃق ؼاـٺ سبڂاپ ټیؽٺ؟  -

 سبڂاپ ٰی ـڂ ؼاـٺ ټیؽٺ؟ 

چبیً ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ. غڃؼ ـا اق آ٤ڃًٌ  ِؽای ڀفٺ ٴفیڅ

ی ٴفټً ٍٰیؽٺ،  چبی ٸفقاڀٻ ـا ثڅ ٴڃڀڅ ٨بِٹڅ ؼاؼڄ ڂ ؼوز

 زٍٽبڀٻ. ٰفؼٺ دبٮ ـا غڃؼ غیه چبی ٴڃڀڅ وذه ثب آـڀح 
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 ؼڂغشٻ و٭٧ ثڅ ټؽسی چب، اٌٯ ـیكي اق خٹڃٴیفی ثفای ـا

  .آڂـؼٺ ٸت ثڅ ث٥ٓ ثب چٽفاڄ ٸجػځؽی اغشیبـ ثی ڂ

  ...٬ؽـ ١ٔی٩ٻ ٰڅ اآلپ ضبٸٻ ایٿ ثبٌڅ آـڄ اڂپ -

ـؼ ڀڃاقي اڀٵٍشبڀً ؼـڂپ سبـچبی ټڃچبیٻ آـاټً ثڅ خبڀٻ 

وب٠شی ؼـ چٽبپ ضبٶ، وفٺ ـا اق  ـیػز ڂ ده ٴؿـ ڀیٻ ټی

چبیٻ ٍٰیؽٺ ڂ  ټطٱٽی ـڂی دٹٯ اي خؽا ٰفؼٺ. ؼوز ویځڅ

ا٪ ؼچبپ كـ ؼوشٻ ـا ثڅ ؼچبپ اڀؽاغشٻ. ثب ث٬فَ ټسبٸڅ ٌؽڄ ؼ

ٴفیىز  ٬فَ ـا دبییٿ ؼاؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ اڂ ٰڅ وف ثڅ قیف ټی

  :ٸت قؼٺ
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ٴفیڅ ڀٱٿ ټبټبپ... ڀٽیٵٻ سٽڃٺ ټیٍڅ زڃپ ڀٽیٍڅ! ثفڂ  -

   .٬فثڃڀز ثٍٻ ټځٻ ٸجبوٻ ـڂ ٠ڃْ ٰځٻ ثیبٺ دیٍشڃپ

اٺ ٰفؼ ڂ زٍٽبپ  وز ٴفټً ـا ټڇٽبپ ٴڃڀڅثب ایىشبؼڀً ؼ

اي ـا اق ټٿ ؼقؼیؽ. اسب٪ ـا ٰڅ سفٮ ٰفؼ، ثڅ وٽز  اٌٱی

سٹ٩ځٻ چدڃٺ ثفؼٺ ڂ ٩ِطڅ ڂاسىبح اټیف ـا ٴٍڃؼٺ. اق ڀجڃؼ 

اٺ ضجه ٌؽ؛ زفا ڀجڃؼڀؽ؟!  چبی ٰؿایی ڀ٩ه ؼـ ویځڅ آپ ٨یٹٻ

دبٮ ٰفؼڀٍبپ ثفای اڂیی ٰڅ ثڅ چؽ٨ً ـویؽڄ ثڃؼ، ؼیٵف زڅ 

  !ڃاڀىز ؼاٌشڅ ثبٌؽ؟س وڃؼی ټی

اغشیبـ سٹ٩ٿ ـا دیً ٴڃٌٻ  اي ٸ٥كیؽ ڂ ثی ؼوشٻ ـڂی ٌٽبـڄ

چبیٻ ـا  چبی یٱی ؼـ ټیبپ ٴڃٌی، ڀ٩ه ٬فاـ ؼاؼٺ. ِؽای ثڃ٪
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سځؽ ٰفؼ ڂ ټڃخت ٌؽ ؼـ ضیٿ ڀٍىشٿ ـڂی سػز، 

اي ـا ؼـ ټٍز ث٩ٍبـٺ. سٽبن ٰڅ ڂِٷ ٌؽ، ثب  ټٹط٩څ

ا ثف وفي ـآڂایٻ دیسیؽپ ِؽای غڃاة آٸڃؼ اټیف، ثڅ سځؽی 

  .آڂاـ ٰفؼٺ

   ثسڅ وبٸٽڅ؟ -

ای  اڀٵبـ ٰڅ سبقڄ اق غڃاة ثیؽاـ ٌؽڄ ثبٌؽ، ؼـ ٴڃٌٻ غٽیبقڄ

  :سف اق چف قټبڀی اؼاټڅ ؼاؼ غیبٶ ٍٰیؽ ڂ ثی

  .ٰؽڂٺ ثسڅ؟ آچب... ثسڅ! غڃاثڅ -

  :ای ٍٰیؽٺ ڂ قټكټڅ ٰفؼٺ ڀ٩ه ٰال٨څ
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  !ٰځی ٨ڇٽٻ زفا ثب ټٿ ایٿ ٰبـ ـڂ ټی ڂا١٬بً ڀٽی -

ٰځیٻ اآلپ  خب وف ٰی٧ ِطجز ټی ٱٿ. ټیبٺ اڂپ٠دٹڅ ڀ -

  .ٰځٻ غڃاثٻ ټیبؼ، ٬ٟٙ ټی

ـا ٬ٟٙ ٰفؼ ڂ ټٿ،  ٿٰڅ ټځشٝفی اق خبڀت ټٿ ثبٌؽ، سٹ٩ ثی آپ

ثب ٠ّجبڀیز ڀبٌی اق ضفٰشً سٹ٩ٿ ـا ـڂی سػز دفر 

  .ٰفؼٺ

ای ثڅ ټڃچبیٻ  چبی سځٻ ـا ٠ڃْ ٰفؼڄ ڂ ٌبڀڅ ټیٷ ٸجبن ثی

یسی دبیٍبپ ثٵؿاـٺ ڂ غڃاوز یٯ ٬ ٍٰیؽٺ. ٌؽیؽاً ؼٸٻ ټی
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ثڅ ٰسٹی ثفڂؼ، اق  غیٹی ٰڃسبچی ٰڅ ڀكؼیٯ -سب ضؽِ غیٹی

  ټی ٌؽٺ.ٌفٌبپ غالَ 

اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ ڂ ثب ؼیؽپ ثبثب ٰڅ وفي ـا ؼـ ټٍز 

ٰفؼٺ.  ٰفؼ، ٴٹڃیٻ ـا ِب٦ ټكڄ ټكڄ ټی اي ـا ٴف٨شڅ ڂ زبی

ً ـا ثڅ ټٿ ؼچؽ ڂ زبی ـا وچٽیٿ اټف ٰب٨ی ثڃؼ سب ضڃا

  .چب ٰځؽـڂی ؼوشڅ ټجٷ ـ

 غڃثی ثبثبخبپ؟  -

اضىبن ٴځبڄ اق ثبة ڀٵفاپ ٰفؼڀٍبپ ثؽخڃـ ؼـڂڀٻ ـا ثڅ 

ٰفؼٺ  ثبقی ٴف٨شڅ ثڃؼ. ڂخڃؼٺ ـا وف سب دب ؼـؼوفی سٹ٭ی ټی
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ٌؽ. ٸجػځؽی  ٰڅ اق چف خڇز سځڇب ټڃخت آقاـ ؼیٵفاپ ټی

  .سّځ١ی ثڅ ٸت ڀٍبڀؽٺ ڂ ثڅ وٽشً ٴبٺ ڀڇبؼٺ

بثب. سڃ غڃثی؟ ثجػً ٰڅ چٽیٍڅ ټبیڅ ؼـؼوفسٻ. غڃثٻ ث -

  !ٰځڅ وفر ؼـؼ ټی

ٸجػځؽی قؼ ڂ ثب سٱبپ ؼاؼپ وفي غڃاوز ایٿ ا٘ٽیځبپ ـا ثڅ 

ټٿ ثؽچؽ ٰڅ ټڃخت ؼـؼوف ڀیىشٻ اټب زیكی ٰڅ ؼـ ٠یبپ 

 ټٍػُ ثڃؼ زڅ ضبخت ثڅ ثیبڀً ثڃؼ؟

غیفڄ ثڅ  ڀڅ زځؽاپ سٽیك دؿیفایی ڀٍىشٻ ڂـڂی ټجٷ  

 ٰفؼ، ڀٽی ؼـڀٳ سجٹی٥بر دػً ؼـ ای  سٹڃیكیڃڀی ٰڅ ٸطٝڅ
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 226 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 دف ؾچځٻ ٰڅ ؼاڀىز ټی غؽا اټب ؼاؼٺ ڀٍبپ آپ ټ٥ٍڃٶ ـا غڃؼ

 ا٨كڂؼڄ س١ؽاؼٌبپ ثف وبٸڅ چف ٰڅ چبیی وؤاٶ ٠الټز اق ثڃؼ

  .ٌؽ ټی

ای غیفڄ ڂ ټىٱڃر ثڅ سٹڃیكیڃپ ڀٵبڄ  ؼاڀٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ ڀٽی

ٰفؼٺ ٰڅ ثب ٬فاـ ٴف٨شٿ یٯ ٨ځدبپ زبی ټ٭بثٹٻ، ثڅ ټبؼـ  ټی

ثڅ ـڂق ا٨كایً دیؽا چبی ِڃـسً ـڂق  زٍٻ ؼڂغشٻ. زفڂٮ

چبیی ا٨شبؼڄ اق وف دیفی  ٰفؼ ڂ ـڀٳ ٸجػځؽي ؼـ ټیبپ غٗ ټی

ټكڄ ٰفؼپ زبی، ثبق چٻ  -ٌؽ. سٍٱفی ٰفؼٺ ڂ ثب ټكڄ ٴٻ ټی

 ثڅ ٠ٽ٫ غب٘فار دځبڄ ثفؼٺ. 
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ٴف٨ز  ٌؽ اٴف چٽڅ زیك یٯ ـڂڀؽ ـڂسیٿ ـا دیً ټی زڅ ټی

ؼیؽٺ؟ ثب خبپ  ای ـڀٳ آـاټً ـا ثڅ غڃؼ ټی ڂ ټٿ ڀیك ٸطٝڅ

اٺ، ؾچځٻ ثڅ سٱبدڃ  ٨شٿ اوٻ اټیف ؼـ ټیبپ وؤاالر ؾچځیٴف

دفؼڄ ـاچً ـا ثڅ غبڀڅ  چڃا ڂ ثی ٬ؽـ ثی ا٨شبؼ ٰڅ اټیف، زفا ایٿ

 ٌؽ؟  ٘ڃـ ٰڅ ثبیؽ ټبڀٟ ضٕڃـي ڀٽی ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ٰىی آپ

ِؽای قڀٳ ؼـ، اوشفن ـا ثڅ خبڀٻ ټشطٽٷ ڂ ثب ٴؿاٌشٿ 

ٌؽٺ.  ٸیڃاپ زبی ـڂی ټیك، ثفای ثبق ٰفؼپ ؼـ دیً ٬ؽٺ

آټؽ  ٬ؽـچب چٻ ؼٌڃاـ ڀٽی ضؽن آڀٱڅ اټیف دٍز ؼـ ثڃؼ آپ

اټب سفن ـڂ ثڅ ـڂیی ثب ؼـغڃاوشً، ضبٸٻ ـا ؼٴفٴڃپ 
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وبغز. ؼـ ـا ٴٍڃؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ اڂیی ٰڅ چٽیٍڅ  ټی

  .دڃي ڂ آـاوشڅ ضبٔف ثڃؼ، آة ؼچبڀٻ ـا ٨فڂ ؼاؼٺ ٌیٯ

٬ؽـ ثؽ  دفڄ! ایٿ زشڅ ؼغشف سڃ ټٿ ـڂ ټیجیځی ـڀٵز ټی -

 اٺ غجف ڀؽاـٺ؟  ٬یب٨څ

ؼـ اؼاټڅ ضف٨ً ؼوشڅ ثڅ ټڃچبی ثفا٪ ڂ ثٹځؽي ٍٰیؽ ڂ ثب 

غیبٸی ؼـ  دٻ ثیضټٿ، ڂاـؼ غبڀڅ ٌؽ. ٰال٨څ اق آپ  ٰځبـ قؼپ

ڂخڃؼي، ؼـ ـا ثب ٌؽر ڀڅ زځؽاپ آـاټی ثڅ چٻ ٰڃثیؽٺ ڂ ثب 

ٍٰیؽپ ڀ٩ىی ٠ٽی٫، ثڅ وٽز دؿیفایی ـاڄ ٴف٨شٻ. ثب ؼیؽپ 

اق ضدٻ ڂ٬بضشً  اټیف ٰڅ ؼـضبٶ ؼوز ثڃوی دؽـ ثڃؼ،
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زٍٻ ثف چٻ ٨ٍفؼٺ ڂ ثی سڃخڅ ثڅ ڀٵبڄ ڀٵفاپ ټبؼـ اټیف ـا 

  .غٙبة ٴف٨شٻ

  !اټیف اٴڅ ٰبـی ثب ټٿ ؼاٌشی سڃی اسب٬ٽٻ -

اِالً ثفایٻ ټڇٻ ڀجڃؼ ٌبیؽ دؽـ اق ٸطځٻ ټش١دت یب ڀبـاضز 

 سف ٨یّٹڅ ثػٍٻ.  غڃاوشٻ ټبخفا ـا چف زڅ وفیٟ ٌڃؼ سځڇب ټی

څ ثڃؼٺ ڂ ثب دبیٻ ثف قټیٿ ای ـڂی سػز ڀٍىش دځح ؼ٬ی٭څ

ٔفة ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ٰڅ ؼـ قؼڄ ٌؽ. ضشی اٴف اخبقڄ ڂـڂؼ 

ٰڅ ٰالټی ثٵڃیٻ، ثڅ  ٌؽ ده ثی آپ ؼاؼٺ چٻ ڂاـؼ ټی ڀٽی

٬بټز ثٹځؽي ٰڅ ؼـ زڇبـزڃة ؼـ ٜبچف ٌؽ زٍٻ ؼڂغشٻ. 
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آپ ٸطٝڅ آـقڂ ؼاٌشٻ ٰڅ  ـویؽ، اټب ؼـ ثسٵبڀڅ ثڅ ڀٝف ټی

  ٽی ؼیؽټً!ڀ ڂ ؼیٵف چیر قټبپ ټ٭بثٹٻ ڄؽڀبدؽیؽ ٌ

 اخبقڄ چىز ثیبٺ ؼاغٷ؟  -

شٻ چٽبڀځؽ غڃؼي ٌاق سػز ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثب ٸطځی ٰڅ و١ی ؼا

اي ؼچٻ، ؼـ ضیځی ٰڅ ثڅ وٽز ټیك  غیبٶ خٹڃڄ ـیٹٱه ڂ ثی

  :اٺ ټی ـ٨شٻ ٸت قؼٺ آیځڅ

خب  غڃاوشی ٰڅ اِالً سب ایٿ اٴڅ اخبقڄ ټٿ ـڂ ټی -

  .اڂټؽی ڀٽی
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ب٪ ـا ثىز. ؼـ ضیځی ای ٰفؼ ڂ ده اق ڂـؼ، ؼـ اس سٯ غځؽڄ

  :ٌؽ، ٴ٩ز ٰڅ ڀكؼیٱٻ ټی

   .ٌځبن ِطجز ٰفؼٺ اټفڂق ثب یڅ ـڂاپ -

اق ٸ٩ٛ ـڂاڀٍځبن، آپ چٻ اق قثبپ اټیف یع ثىشٻ ڂ یبؼ آپ 

آڂـ سیٽبـوشبپ ؼـ وفٺ سؽا٠ی ٌؽ. ٬جٷ اق  ی ٠ؿاة ؼڂـڄ

ٰڅ ثػڃاچٻ ڂاٰځًٍ ثڅ ٰالټً ؼچٻ، ـٌشڅ ٰالٺ ـا اق وف  آپ

  :ٴف٨ز ڂ اؼاټڅ ؼاؼ
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 232 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ ثشڃڀی ٰبـی ٰڅ  اټفڂق ڀڃثز ٴف٨شٻ ثفار. ثفای ایٿ -

غڃاٺ ـڂ اڀدبٺ ثؽی ثبیؽ ضبٶ ـڂاڀیز چٻ سطز ٰځشفٶ  ټی

  .ثبٌڅ

غٍٻ ؼـ غڃڀٻ خڃٌیؽ ڂ ثؽڂپ ٨ٱف ٰفؼپ ثڅ ٠ب٬جز ٰبـ، ثب 

ِؽای ثٹځؽی ثڅ وٽشً ثفٴٍشٻ ڂ غٙبة ٨فیبؼٺ ٬فاـي 

  .ؼاؼٺ

ڂاڀٍځبن اڂڀی ٰڅ ـڂاڀیڅ سڃیی ڀڅ ټٿ! غڃؼر ـڂ ثبیؽ ثڅ ـ -

ڀٍڃپ ثؽی ٠ڃٔی؛ زی ٨ٱف ٰفؼی ثب غڃؼر االپ؟ ٴ٩شی یڅ 

غڃای چٽڃپ  ڃٶ ٰځٻ اآلپ ټی٤ٹٙی ثٱٿ ټدجڃـٺ ٰفؼی ٬ج

  ...٬ؽـ ـڂ وفٺ ثیبـی؟ زڅ ثالچب



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   
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 233 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ ڀبوكای ؼیٵفی اق ؼچبڀٻ غبـج ٌڃؼ، ؼوشً ـا  ٬جٷ اق آپ

ـڂی ؼچبڀٻ ٬فاـ ؼاؼ ڂ ثب زٍٽبپ وفؼي، غیفڄ زٍٽبپ دف 

  .غٍٻ ټٿ ٌؽ

ر ـڂ ثیبـ دبییٿ! یڅ زٱبة ـڂقاڀڅ چىز ثفای سٽڃٺ ِؽا -

   !ٰفؼپ ؼڂـڄ ؼاـڂچبی ټّف٨یز

٧ سڃ چبیی ٰڅ ثڅ ٸٙ غڃاوشٻ ؼـ آپ ٸطٝڅ ٨فیبؼ ثكڀٻ ؼاـڂ ټی

زځبپ ټطٱٻ  اټب ٨ٍبـ ؼوشً آپ ؟اٺ ـاڄ دیؽا ٰفؼڀؽ ثڅ قڀؽٴی

  .سڃاڀىشٻ ضشی وفٺ ـا سٱبپ ؼچٻ ثڃؼ ٰڅ ڀٽی
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 234 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اـڂیی ټّف٦ ٰځی! ٨٭ٗ ٬فاـ ڀیىز ؼیٵڅ ثىشفی ثٍی یب ؼ -

سف  ثب ټٍڃـر اڂپ ؼاـڂچبر ٰٽشف ټیٍڅ ڂ ٰبـچب ـڂ ٠ب٬الڀڅ

ثیځٻ ٰڅ  ثفی. ټٿ االپ یڅ ؼغشف ؼیڃاڀڅ خٹڃی ـڂٺ ټی دیً ټی

ی ٘ف٦ ټ٭بثٹً ـڂ ثدڃڄ! ؼوشٻ ـڂ ثف  چف ٸطٝڅ ټځشٝفڄ دبزڅ

   ....ؼاـٺ، ڂٸی اٴڅ ِؽار ؼـ ثیبؼ ټی

ألغفڄ سڃاڀىشٻ ضف٨ً ـا ٰبټٷ ڀٱفؼ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ؼوشً، ثب

ی ڀبوكاچب ـا ؼـ ؼٶ ثبـ اڂ ٰځٻ.  ڀ٩ىی ٠ٽی٫ ثٱٍٻ ڂ اؼاټڅ

ِطجز ثب یٯ ـڂاڀٍځبن زیكی ثڃؼ ٰڅ ده اق ټال٬بر ثب آپ 

قپ ټڇفثبپ ؼـ وفٺ ا٨شبؼڄ ثڃؼ اټب اٴف ؼـ آپ ٸطٝڅ ڀیبق ثڅ 
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 235 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴبڄ غڃؼٺ ـا ؼوزِ دكٌٯ اڀشػبثی اټیف ٰڅ  اڀدبټً ثڃؼ، چیر

  .ؼاؼٺ ثڃؼ ڀٽی ای ثؽسف اق غڃؼي ١ٙ٬بً ؼیڃاڀڅ

دڃٌی ثب ټٿ ټیبی  اآلپ چٻ ټثٷ یڅ ؼغشف غڃة ٸجبن ټی -

سفوٻ سب یٱٻ ؼیٵڅ ټبټبپ ثبثب ـڂ  ثفیٻ. ثب ایٿ ڂٟٔ سڃ ټی

  !غجفؼاـ ٰځی

 -اٺ ـا ٬ّؽ سڇؽیؽ ثبال ثفؼٺ ڂ ثفیؽڄ ڀ٩ه قڀبپ اڀٵٍز اٌبـڄ

  :ثفیؽڄ ٸت قؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   
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 236 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اـ ټڃ٬ٟ ثفؼاـی ڂ چك ـضٻ ثٍٻ اڂپ اټیف ڀؿاـ ټثٷ غڃؼر ثی -

ٴؿاـٺ ڂ  ڂ یڅ ٰڃ٨شی ٰڅ سڃ ثڇً ټیٵی ٨بټیٷ ـڂ ٰځبـ ټی

  .ٰځٻ ٰبـی ٰڅ ڀجبیؽ ـڂ ټی

غیبٸی ؼـ چڃا سٱبپ ؼاؼ ڂ ثب ـ٨شٿ ثڅ  ؼوشً ـا ثڅ ټ١ځبی ثی 

قټكټڅ ـیٹٱه اٺ، ؼـ دبوع، چٽبڀځؽ چٽیٍڅ  وٽز ٰٽؽ ٸجبوی

  :ٰفؼ

چب ـڂ ثؿاـ ثفای ث١ؽ ثیب یڅ ٸجبن ؼـوز ؼـټڃپ  ایٿ ضف٦ -

  .غڃاٺ ثجفټز یڅ خبی ثبٰالن ثذڃي. ټی
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 237 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

سڃاڀىز ؼـ ڂخڃؼ یٯ آؼٺ  پ ضدٻ اق ټځ٩ڃـ ثڃؼپ ټٵف ټیآ

خٽٟ ٌڃؼ؟ ثب اڀؽاغشٿ یٯ ټبڀشڃ ڂ ٌٹڃاـ ـڂی سػشٻ، ثڅ 

ٰڅ غڃؼٺ ـا ثڅ اڂ  وٽز ٍٰڃی دبی سػز ـ٨ز. ٬جٷ اق آپ

ثفوبڀٻ ڂ ټبڀٟ ثبق ٰفؼڀً ٌڃٺ، ؼـ ٍٰڃ ـا ٴٍڃؼ ڂ اڀجڃڄ 

یؽ چڃیؽا ٌؽ. ؼـ خب چبی ا٠ّبة ثب ٌٹػشٵی ؼـ ؼ ٬فَ

ٰبـسی ـا اق ټیبپ  .ثبثز ټبڀؽٺ ڂ ثڅ ضفٰبسً زٍٻ ؼڂغشٻ

چبی ؼـچٻ ـیػشڅ ٍٰڃ ثیفڂپ ٍٰیؽ. ثب ؼیؽپ ٌٽبـڄ آپ  ٬فَ

ٌځبن ؼـ ؼوشبپ اټیف، ٰال٨څ زځٵی ؼـ ټڃچبیٻ قؼٺ  قپ ـڂاپ

چڃا آپ ـا اق زځٵبٸً ٬بدیؽٺ. ؼـ ضبٸی ٰڅ یٯ سبی  ڂ ثی

  :قؼاثفڂیً ـا ثبال اڀؽاغشڅ ثڃؼ ٸت 
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 238 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٺ یڅ ؼڂـ دیً ایٿ چٻ اـثؽي ثڅ ټٿ آؼـن ټٙجً ـڂ ثفؼ -

سفوٻ غڃٌٵٹیز ٰبـ  ایڅ، ټی ثفیٻ. ؼڂوز ټٿ آؼٺ ٠ڃٔی

  !ؼوشٽڃٺ ثؽڄ

چب ٠یت  چٽیٍڅ ٠بؼر ؼاٌز ایٿ زځیٿ ثی دفؼڄ ـڂی آؼٺ

چب ـا ٬ٕبڂر ٰځؽ. سځڇب خڃاثی ٰڅ ؼـ  ثٵؿاـؼ ڂ اڀىبپ

  :خبپ ثڃؼ ای ثی سڃاڀىشٻ ؼچٻ قټكټڅ دبوػً ټی

 ٬ؽـ ٠ڃٔی ٌؽی؟  اټیف سڃ ِٰی ایٿ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 239 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای ٠دیت ٰڅ اڀٵبـ  اٺ، سٯ غځؽڄ ؼـ ټ٭بثٷ ٸطٿ سطٹیٷ ـ٨شڅ

خڃاة ثڅ وڃاٸٻ، ثڅ  چبیً سجؽیٷ ٌؽڄ ثڃؼ قؼ ڂ ثی ثڅ ٠بؼر

  .وٽز ؼـ اسب٪ ـاڄ ٴف٨ز

  .دځح ؼ٬ی٭څ ؼیٵڅ ثیفڂپ ثبي. ایٿ ٰبـر چٻ ثب غڃؼر ثیبـ -

فاچٻ، ثىیبـ ای ٍٰیؽٺ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ سٹ٩ٿ چٽ ڀ٩ه ٰال٨څ

چب ٌؽٺ. سځڇب زفا٢ ـڂٌٿ  اخٽبٸی ٌفڂٞ ثڅ زٯ ٰفؼپ دیبٺ

قټبپ ؼوشً ثڅ   ټػب٘جبپ آڀالیٿ، ثفای اڂیی ثڃؼ ٰڅ چیر

 زفغیؽ... چبیٻ ڀٽی دبوع ؼاؼپ دیبٺ
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 240 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ث٥ٓ ڀٍىشڅ ؼـ ٴٹڃیٻ ـا ثب آة ؼچبپ ٬ڃـر ؼاؼٺ ڂ اق ٰٽؽ  

. چبی اڀشػبثی اټیف ثیفڂپ ٍٰیؽٺ اٺ، ٸجبوی ٤یف اق ٸجبن ٸجبوی

اٺ ٰڅ ثڅ ټبڀشڃی خٹڃ ثبق  ٬جٷ اق وف ٰفؼپ ٌبٶ وفغبثی

آټؽ، ثڅ وٽز ٍٰڃ  قـٌٱی ـڀٵی ٰڅ ثڅ سٿ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ټی

چبی آـاټجػً ـا ؼـ ؼچبپ ٴؿاٌشڅ ڂ  غٻ ٌؽٺ. یٱی اق ٬فَ

  .ثؽڂپ آة ٨فڂ ؼاؼٺ

وب٠ز  خؽیؽاً ثفایٻ ضٱٻ ڀ٭ٷ ڂ ڀجبر دیؽا ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ ٰڅ ثی

چبیٍبپ ـا  ٘ییٱی ٬ڃ -ټٍػُ ڂ سدڃیك دكٌٯ، یٱی

 ٰڅ ټبؼـ ڂ دؽـ ؼیؽپ ثب ڂ ٌؽٺ غبـج اسب٪ اق. ٰفؼٺ ټی  غبٸی

 ثڅ ټٕطٱی دڃقغځؽ ؼاؼڀؽ، ټی ٴڃي اټیف وػځبپ ثڅ غځؽڄ ثب



استیصالرمان   
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 241 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 وڃی اق ڂ وڃقاڀؽٺ ټی ؼٶ ثفاٌبپ وڃ یٯ اق. ڀٍبڀؽٺ ٸت

دىفٰی ٰڅ چٽڅ ـا ثڅ ثبقی ٴف٨شڅ ثڃؼ،  آپ اق ټشځ٩ف ؼیٵف

  !ٌؽٺ غٍٽٵیٿ ټی

چبر ـڂ ثذڃي ټٿ ثب ثبثب  اڂټؽی. ثفڂ ٩ًٰاِ ضڃا! زڅ قڂؼ  -

  .غؽا٨ٝی ٰځٻ

ټبؼـ ټفؼؼ ڂ ڀٵفاپ ڀٵبچً ـا ثیٿ ټٿ ڂ اټیف زفغبڀؽ ڂ ٸت 

  :قؼ

 ـیؽ؟  خبیی ټی -
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 242 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اټیف دیً اق آڀٱڅ ټٿ ؼچبڀٻ ـا ثفای دبوع ؼاؼپ ثٵٍبیٻ 

ڂ٬بضشً ـا ثڅ  ،ټیؽاپ ـا ثڅ ؼوز ٴف٨ز ڂ ثب زفة قثبڀی

  :ـظ ٍٰبڀؽ

ڃة دیؽا ٰفؼڄ. ٴ٩شٻ ټٿ ثجفټً ٰڅ ضڃا یڅ ـڂاڀٍځبن غ -

غڃاٺ ایٿ زځؽ  ثفٺ ټی سځڇب ڀجبٌڅ. ثڅ چفضبٶ ټٽٱځڅ ثڅ قڂؼی

  ...غڃاچفٺ ثبٌٻ یًچ٩شڅ ـڂ د

ای ڀٵفاپ  دؽـ ٸجػځؽی ثڅ ٸت ڀٍبڀؽ ڂ ټبؼـ چٽسځبپ ثب زڇفڄ

چبیٻ ثڅ ٌؽر ؼـ چٻ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ  اغٻ .ڀٵفیىز ثڅ ټٿ ټی

ـڂیٻ  ضز ٌػُ دیًای ڀٽی یب٨شٻ ٰڅ ثیبڀٵف ڂ٬ب ڂا١٬بً ٰٹٽڅ

 ثبٌؽ!
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 243 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چب ثڅ وٽز خب ٩ٍٰی زڃثی ٰځبـ ؼـ غفڂج  سڃخڅ ثڅ آپ ثی 

ـاڄ ٴف٨شٻ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ یٯ خ٩ز ٩ًٰ اوذفر، اق غبڀڅ 

غبـج ٌؽٺ. ؼـ ـا ٰڅ ثڅ چٻ ٰڃثیؽٺ ٰبٺ ټطٱٽی اق چڃا 

ڂ ثب آـاټٍی ٜبچفی،  اؼڄٴف٨شٻ سب ثڅ ٰٽٱً ث٥ٕٻ ـا ٨فڂ ؼ

 .چبیٻ ـا ثڅ دب ٰفؼٺ ٩ًٰی دبی ؼـ غبڀڅ ڀٍىشٻ ڂ  ثف سٯ دٹڅ

دبی ٰڃثبپ ثڅ وٽز ټبٌیٿ اټیف ـاڄ ا٨شبؼٺ ڂ ثب سٱیڅ قؼپ ثڅ 

   .ٰبدڃر ټبٌیٿ، غیفڄ ثڅ ؼـ ټځشٝف غفڂخً ٌؽٺ

ؼـ ثبق ٌؽ ڂ ثڅ چځٵبٺ غفڂج ټبٌیٿ ِؽای ؼقؼٴیف ټبٌیٿ 

ڀٵبڄ ثڅ ٬بټز ثٹځؽ ڂ ٸجػځؽ ڀٍىشڅ ثف ٸت  ثبال ٴف٨ز. ثی

ڂ غڃؼٺ ـا ثڅ ڀڃ٠ی ثف چبیً، ؼـ وٽز ٌبٴفؼ ـا ثبق ٰفؼٺ 
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 244 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ِځؽٸی دفر ٰفؼٺ. ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ ٰبـر آپ قپ ـڂاڀٍځبن ٰڅ 

٨ٍفؼٺ اڀؽاغشٻ ڂ وذه ثڅ وٽز اټیف ٰڅ ثفای  ؼـ ټٍز ټی

وڃاـ ٌؽپ ؼـ ـا ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ وف زفغبڀؽٺ. ټی ؼاڀىشٻ ٰڅ 

قټبڀی ثفای ټٿ ثڃؼ  ،فؼآټؽ ڂ ثُ ای ؼـ اچؽا٨ً ٰڃسبڄ ڀٽی ؾـڄ

 ! ڀٽی ٰفؼٺخفڄ ثب اڂ غفاة ـا ثڅ دبی ټٍبٰڅ ا٠ّبثٻ 

ٰفؼ ؼـ آپ ٸطٝڅ ثڅ ؼڂـ اق سٽبټی ؼڂوشبپ ڂ  ٠٭ٷ ضٱٻ ټی

آٌځبیبڀی ٰڅ ڀكؼ اټیف ثڃؼڀؽ ثٽبڀٻ ده ټّبضجز ثب آپ قپ 

  .ؼاؼٺ ٤فیجڅ ـا ثڅ ٌػُ اڀشػبثی اټیف سفخیص ټی

  .ثؽڄ ثڅ ټٿ ٰبـسز ـڂ -
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ی اټیف  ضف٦ ٰبـر آپ قپ ـا ٧ٰ ؼوز ؼـاق ٌؽڄ ثی

ٰالٺ  ٿ ٰٽف ثځؽ، ٴڃي ثڅ آچځٳ الیز ثیٴؿاٌشٻ ڂ ثب ثىش

ؼـضبٶ دػً ؼاؼٺ. چٽبڀځؽ ٠بؼسی ٰڅ اق ٰڃؼٰی ثڅ چٽفاچٻ 

ی ټبٌیٿ ٌفڂٞ ثڅ غڃاڀؽپ سبثٹڃچب ڂ  ثڃؼ، اق دځدفڄ

چبی ټػشٹ٧ ٌڇف ٰفؼٺ ٰڅ ٴؿـ قټبپ ـا اضىبن  ڀڃٌشڅ

  .ڀٱځٻ

ِؽای قڀٳ غڃـؼپ سٹ٩ٿ اټیف، ڀٵبچٻ ـا ثڅ وٽز اڂ ٍٰیؽ. 

ؼـ ټبٌیٿ، سٽبن ـا ٰڅ ټشّٷ ثڅ  سڃخڅ ثڅ ضٕڃـ ټٿ ثی

ٔجٗ ټبٌیٿ ثڃؼ ڂِٷ ٰفؼ ڂ ثب دػً ٌؽپ آپ ِؽای آٌځب 
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ٰڅ اق ِؽ ٨فوػی چٻ ثفای ټٿ ٬بثٷ ٌځبغز ثڃؼ، ثب ضیفر 

  .اي غیفڄ ٌؽٺ ثڅ اټیف ڂ ٸطٿ ؼڂوشبڀڅ

 ٘ڃـی ؼاؼاي ٰیبپ؟  زڅ -

  !٬فثڃڀز اټیف، ٰدبیی؟ یڅ قضٽشی ثفار ؼاٌشٻ -

٘ڃـ  ٌؽ زڅ ڀ٩فسً اق اڂ ټیاڂیی ٰڅ سب ـڂق ٬جٷ اؼ٠بی 

٬ؽـ ِفیص غڃؼي ـا ثڅ ؼـ ؼڂوشی ثكڀؽ ڂ  سڃاڀىز ایٿ ټی

اڀٵبـ ڀڅ اڀٵبـ ٰڅ ثفای غفاة ٰفؼڀً قڀؽٴی ٌػُ 

   !؟ثڃؼ چب ٰڅ ڀٱٍیؽڄ ټ٭بثٹً زڅ ڀ٭ٍڅ
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ثب غڃاچفټٻ! ٸڃٰیٍځز ـڂ دیبټٯ ٰٿ سب زځؽ وب٠ز ؼیٵڅ  -

  .ثیبیٻ دیٍز

څ غفڂي آټؽٺ ٰڅ ثڅ خبی ټٿ چٻ سّٽیٻ ټی ٴف٨ز ث اق آپ

ٌؽ ٨ڇٽیؽ چٽبڀځؽ ټٿ  اټب ِؽای ٰیبپ ٰڅ ثڅ ڂٔڃش ټی

  .ِز سٍف ـ٨شٿ ثڅ اټیف ـا اق ټٿ ٴف٨زثڃؼ ٨ف، ٠ّجی ٌؽڄ 

  .قڀٻ غڃاؼ. ث١ؽاً ثڇز قڀٳ ټی ٘ڃـ. ڀڅ ڀٽی ٰڅ ایٿ -

ؼاؼ ڂ  چبی ټٽشؽ ڀٍبپ اق ٬ٟٙ ٰفؼپ ٰیبپ ټی ِؽای ثڃ٪

ؽ. اټیف ٰالٺ ثبق چٻ ټُػٷ وٱڃر ٨ٕب ٌ اڀؽٰی ث١ؽ آچځٳ ثی
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ـویؽ،  ؼوشی ثف ٨فټبپ ٰڃثیؽ ڂ ثب ٸطځی ٰڅ ٌبؼ ثڅ ڀٝف ټی

  :وػٿ ٴ٩ز

٨ٱف ٰځٻ غیٹی غڃٌطبٶ ٌؽ ٨ڇٽیؽ سڃ چٽفاچٽی. سڃ زی  -

 ٰځی؟  ٨ٱف ټی

چبیی ٩٬ٷ ٌؽڄ  وفٺ ـا ثڅ وٽز ٌیٍڅ زفغبڀؽٺ ڂ ثب ؼڀؽاپ

  :٤فیؽٺ

  !غ٩څ ٌڃ -

چبیی ثڃؼ ٰڅ ا٠ّبة ـا ثڅ  اي ؼ٬ی٭بً اق آپ ټؽٶ سٯ غځؽڄ

. وڃقاڀؽ ټی  چبی آؼٺ ـا سٯ وٹڃٶ -ٴف٨ز ڂ سب سٯ بقی ټیث
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 ؼٸٻ ٴٍڃؼ ټی غځؽڄ ثڅ ـا ؼچبڀً ټځ٫ٙ ثی ٘ڃـ آپ ٰڅ چځٵبټی

 ثڅ ـا چبیً ٸت ڂٴف٨شڅ  ؼوز ؼـ وڃقڀی ڂ ڀع غڃاوز ټی

 ـا ټ٭بثٹً ٌػُ ا٠ّبة زځیٿ پآ ؼیٵف سبټیكؼٺ  ٴفڄ چٻ

ٿ زٍٻ ثڅ وبغشٽبپ . ثب سڃ٧٬ ټبٌیڀٽی ٰفؼ ی غڃؼ ثبقیسڅ

ی ټدشٽٟ  ڀؽاغشٻ ٰڅ اټیف، ثب ؼیؽپ ؼـِ ثىشڅاـڂ  كٌٱبپ دیًد

  :ٸت قؼ

ضی٧ ٌؽ. ضبٸز غیٹی غفاثڅ اآلپ ضؽا٬ٷ یڅ ټٍبڂـڄ  -

  .ٴف٨شی ټی

ثب غٍٻ ثڅ وٽشً زفغیؽٺ ڂ ثب ٨فیبؼی ٰڅ ؼیٵف ٰځشفٸً 

  :ؼـ ؼوز غڃؼٺ ڀجڃؼ ٨فیبؼ ٍٰیؽٺ
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ای؟ زشڅ ؼ٬ی٭ب؟ ٠٭ؽڄ ؼاـی  زڅ ټفٴشڅ سڃ؟ ټفٔی؟ ـڂاڀی -

غڃای ٬ٍځٳ  غڃای؟ ټی ـڂ اؾیز ٰځی؟ زی اق خڃڀٻ ټیټٿ 

 اٺ ٰځی غیبٸز ـاضز ثٍڅ؟  ؼیڃڂڀڅ

ثب وڃقي ٠ٽی٭ی ٰڅ ؼـ وفٺ ایدبؼ ٌؽ، ؼوز ثڅ وف ٴف٨شٻ 

ی ټطڃ ټٍٱی ـڀٳ  ڂ خؽ ڂ آثبؼ اټیف ـا ثڅ ٨طً ثىشٻ. چبٸڅ

ڀٵبڄ ڂ  اق ټ٭بثٷ زٍٽٻ ٰځبـ ـ٨زٰڅ ڀبٌی اق وفؼـؼ ٠ٽی٫ 

  .ثىزڀٵفاپ اټیف ؼـ ڀٵبچٻ ڀ٭ً 

 ٌؽ؟ غڃثی؟  زی -
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قیف ٸت ٨طٍی ؼاؼٺ ڂ ثب ٍٰیؽپ ؼوشٵیفڄ ؼـ غڃاوشٻ دیبؼڄ 

چبی ؾچځٻ  غٙی -ٌڃٺ اټب ؼـِ ٩٬ٷ ٌؽڄ غٙی ٠ٽی٫ ؼـ غٗ

  .ٌؽ

  !ثبق ٰٿ ایٿ الټّت ـڂ -

ټبٌیٿ ـا ٰڅ اوشبـر ٰفؼ غٍٽٻ ثڅ اڂج ـویؽ. ٌبیؽ ؼیڃاڀڅ 

څ ڃاوز ؼـ آپ ٸطٝڅ ثغ ـویؽٺ، اټب ٠دیت ؼٸٻ ټی ثڅ ڀٝف ټی

، قیف ڃؼسٽبٺ ضفِٻ غبٸی ٌڂ سب خبیی ٰڅ  ؽڄڂـ ٌ اڂ ضٽٹڅ

. و١ی ٰفؼٺ سٿ ټی ؼاؼٺ ز چبی ٰڃزٯ ڂ ثكـٴٻ ٬فاـيٍټ

چبی آـاټجػً ؼچٻ ڂ ثب ٨ٱفِ سأثیف ٰفؼڀٍبپ،  ثڅ آپ ٬فَ
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آـاټٍی ٜبچفی ثڅ زڇفڄ ثځٍبڀٻ. ؼوشٻ ـا اق وف ثفؼاٌشٻ ڂ 

  :ثب ِؽایی ٰځشفٶ ٌؽڄ ٸت قؼٺ

  !ٺ دیبؼڄ ٌٻغڃا ثكپ ٰځبـ اټیف ټی -

آـڂٺ ثبي ؼاـیٻ ټیفیٻ یڅ خبیی ٰڅ ضبٸز ـڂ غڃة  -

  !ٰځڅ ټی

ثفؼ. ثفایً  ثڅ غؽا ٰڅ ایٿ ټفؼ اق آقاـ ټٿ ٸؿر ټی

ثػً ثڃؼ ٰڅ ٨فیبؼ ثٱٍٻ ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀیىشٻ! ؼٸً اق  ٸؿر

ی  ٰڅ ثبق چٻ وبیڅ ٍؽڄیی ٰڅ ثڅ ـڂقٺ آڂـؼڄ ثڃؼ ویف ڀثال

ؼ ڂ ثب قثبپ ٰثی٩ً اٺ اڀؽاغشڅ ثڃ ڀٱجز ڂاـي ـا ثف وف قڀؽٴی
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غڃاوشٻ قثبڀٻ ـا ثفای دبوع  قؼ. چف زڅ ټی چف آپ ڀیً ټی

چبیً ثفای ټځی ٰڅ  ڀؽاؼپ ثڅ اڂ ٬ال٦ ٰځٻ اټب قڂـِ ضف٦

چب ثڅ اثجبر ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼڀٻ ڀٍىشڅ ثڃؼٺ ثىیبـ وځٵیځی  ثبـ

  .ټیٱفؼ

غڃاٺ دیبؼڄ ٌٻ. ڀ٩ىٻ  اټیف ضبٸٻ غڃثڅ ټیٵٻ ثكپ ٰځبـ ټی -

  .فڄٴی ؼاـڄ سڃ ټبٌیٿ ټی

ؼاؼ ڂ ضشی  اي اؼاټڅ ټی سڃخڅ ثڅ ٰالټٻ ثڅ ـاڀځؽٴی ثی

ای ـا ٨ٍفؼ ڂ  ؼٰٽڅای زٍٽً ـا اق خبؼڄ ثف ڀؽاٌز.  ٸطٝڅ

غڃاوز  ڂا١٬بً ؼٸٻ ټی .اٺ دبییٿ آټؽ ٌیٍڅ ٰٽی اقاڀؽٰی ث١ؽ، 

ثٵیفٺ ڂ ثب ثىشٿ ـاڄ  ٳؼـ آپ ٸطٝڅ ٴفؼڀً ـا ؼـ زځ
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 اڂ ضٕڃـ  اي ثڅ اڂ ث٩ڇٽبڀٻ ټځٝڃـ اق ٴف٨شٵی ڀ٩ه، سځ٩ىی

  ثڃؼ! ٰځبـٺ ؼـ

ؼاڀىشٻ ٰڅ  قؼ اټب غڃة ټی ڂاـی ثڅ وفٺ ټی ٨ٱفچبی ؼیڃاڀڅ

ثبیؽ  ،چبیٻ ڂ ثفای ٨ڇٽبڀؽپ ضف٦اڂ ثڃؼ ی ڂا١٬ی  ؼیڃاڀڅ

  .ٰفؼٺ ؼیڃاڀٵی ټی

ای ثڅ وفٺ ثكڀؽ، ثڅ ِځؽٸی سٱیڅ  ٰڅ ٰبـ اضٽ٭بڀڅ ٬جٷ اق آپ

چبیٻ و١ی ٰفؼٺ ڂاڀٽڃؼ ٰځٻ زیكی  ؼاؼٺ ڂ ثب ثىشٿ زٍٻ

ای ٴؿٌشڅ ڂ س٭فیجبً سڃاڀىشڅ ثڃؼٺ ؼـ  . ؼڄ ؼ٬ی٭څڃؼث ڀٍؽڄ

وٱڃر، ٴڃي ثڅ ټڃقیٯ آـاٺ ؼـضبٶ دػً ؼچٻ ڂ ثب 
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چبیی ٠ٽی٫ ٰځشفٶ ا٠ّبثٻ ـا ثبق چٻ ثڅ ؼوز  ٍٰیؽپ ڀ٩ه

 ثٵیفٺ.

. ثب غٍٻ زٍٻ ـا ثفچٻ قؼ سڃ٧٬ ڀبٴڇبڀی ټبٌیٿ، آـاټٍٻ 

 ٴٍڃؼٺ ڂ ثڅ اټیف ڀٵبڄ ٰفؼٺ.

 ٸطٝڅ ًثب ٴف٨شٿ ـؼ ڀٵبچثب زٍٽً اٌبـڄ ثڅ ټ٭بثٷ قؼ ڂ   

اٺ ضجه ٌؽ. ؼیؽپ ٰیبپ ؼـوز ؼـ یٯ  ڀ٩ه ؼـ ویځڅ ای

یٿ اټیف زیكی ڀجڃؼ ٰڅ ضشی یٯ ِؽٺ اضشٽبٸً ـا ٬ٌؽټی ټب

ټی ؼاؼٺ ڂ اوشفنِ ضڃاٸڅ ٌؽڄ ثف خبڀٻ ڀیك ٬بثٷ ضؽن ڀجڃؼ. 

  :ای قټكټڅ ٰفؼٺ ثب ِؽای سطٹیٷ ـ٨شڅ
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  ...٠ڃٔی -

 خبڀٻ؟ ثب ټٿ ثڃؼی؟  -

 ٨ٱفچبی اټڃاج چٻ ثبق ٰڅ ثڃؼ زیكی  بپِؽای ٌبؼاثً چٽ

 ؼـ ؼاٌشٻ خفأر ٰبي اټب ٍٰیؽ، ټی ٨ٱفٺ ثڅ ـا ٰځځؽڄ ؼیڃاڀڅ

ثب ثبق ٴفؼپ ٩٬ٷ  !ٰځٻ دیبؼڄ وفي ثف ـا چب آپ ڀیك ٠ٽٷ

ڀبٰی قیف ٸت  ټفٰكی، ؼـي ـا ثبق ٰفؼ ڂ ثب ٸجػځؽ زځؽي

  :ٴ٩ز

  .ٰځڅ دیبؼڄ ٌڃ ؼاـڄ ڀٵبڄ ټی -
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ٻ ا٠شٽبؼ چبیٻ غڃاوش زٍٻؼوز ثڅ ٴفؼپ ٴف٨شٻ ڂ ثب ثىشٿ 

ثڅ ؼوز آڂـٺ.  ،ـڂیی ثب اڂ ٺ ـا ثفای ـڂثڅا ثڅ ڀ٩ه غفؼ ٌؽڄ

٬ؽـ ثف وفٺ ـڂاڀڅ ثڃؼ ٰڅ ضشی  ؼـ آپ ٸطٝڅ ٨ٍبـ ٠ّجی آپ

... سځڇب ٰیبپ ثڃؼ ثڅ یبؼ ڀٽی آڂـؼٺ اق اڂ ؼٸػڃـٺ یب اڂ ټشأچٷ

ؼیؽٺ ٰڅ ثب زٍٽبڀً  زځؽیٿ وبٶ ٬جٷ ـا ټ٭بثٹٻ ټی

 ا ٨ؽای غڃیً ٰځؽ! غڃاوز سٽبٺِ خبڀٻ ـ ټی

ؼوشٵیفڄ ـا ٍٰیؽٺ ڂ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃیٻ اق ټبٌیٿ اټیف 

چبیی ٰڅ ٬فاـ ثڃؼ ثڅ ٠ځڃاپ یٯ  دیبؼڄ ٌؽٺ. چیر قټبپ ؼیبٸڃٲ

٤فیجڅ ثڅ اڂ ثٵڃیٻ ـا ثفای غڃؼ ڀځڃٌشڅ ثڃؼٺ ده ثڅ ؼاؼپ 

والټی قیف ٸجی ثىځؽڄ ٰفؼٺ. اڂ ڀیك اڀٵبـ ټٍشب٪ ثڅ ڀٝف 
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وفي، خڃاة والټٻ ـا ؼاؼ ڂ ثڅ آټؽ زڃپ ثب سٱبپ ؼاؼپِ  ڀٽی

   .غڃي ڂ ثً ثب اټیف ټ٥ٍڃٶ ٌؽ

سڃخڅ ثڅ ټٿ ؼوشً ـا ثڅ وٽشی ٍٰیؽ ڂ سبقڄ، ثب ـؼ  ٰیبپ ثی

اي ټشڃخڅ ٌؽٺ ؼـ ڂـڂؼی یٯ دبـٮ ڀڅ زځؽاپ ثكـٲ  اٌبـڄ

  .ایٻ ایىشبؼڄ

  .خب. وٱڃ ٴف٨شیٻ ثیبیؽ اڂپ -

اټیف غڃؼي ـا ٰځبـ ټٿ غكاڀؽ ڂ ثب غٻ ٰفؼپ وفي، ؼـ 

  :غڃاڀی ٰفؼ ای ٌجیڅ ثڅ ٸت قټكټڅ ٴڃٌٻ

  !چبر ـڂ ثبق ٰٿ ڂ ٨٭ٗ ٸؿر ثجف اق اټفڂق اغٻ -
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ی  ؼاڀىز زڅ ٠ال٬څ ټٍشٻ ـا ؼـ چٻ ٴفڄ ٰفؼٺ ڂ غؽا ټی

ټٕب٩٠ی ؼاٌشٻ سب آپ ـا ثف ؼچبڀً ثٱڃثٻ! ٸجػځؽی سّځ١ی ثڅ 

ٸت ڀٍبڀؽٺ ڂ دٍز وفٌبپ ثڅ ؼاغٷ آپ دبـٮ ـاڄ ٴف٨شٻ. اٴف 

یٯ آپ ـاچٻ ـا ٰح ٰځٻ ڂ ثب ؼڂ،  غڃاوز ثب ټٿ ثڃؼ ؼٸٻ ټی

اق ثیٿ آپ ؼڂ ټفؼی ٰڅ اوشفن ڂ ڀ٩فر ـا ثڅ خبڀٻ ټطشٽٷ 

  .ٰفؼڀؽ ثٵفیكٺ ټی

ٰفؼٺ ڂ آپ دفوً دیً  ـا چدی ټی« ٴف٨شیٻ»ؼـ ؾچٿ ١٨ٷ 

؟ ثب ٴؿـ اق ثڃؼآټؽ ٰڅ اڂ ثب زڅ ٰىی خٽٟ سٍٱیٷ ؼاؼڄ  ټی

ټیبپِ ٨ٕبی وفوجك دبـٮ ڂ ټفؼټی ٰڅ ؼڂـ چٻ ڀٍىشڅ ثڃؼڀؽ، 

څ یٯ وٱڃ ـویؽیٻ. ثب ؼیؽپ ؼغشفی ٰڅ دٍز ثڅ ټٿ، ثف ث
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چبیً ا٨شبؼڄ ثڃؼ،  وٱڃ ڀٍىشڅ ڂ ٌبٶ و٩یؽ ـڀٳ ثڅ ٌبڀڅ

آټؽ  زڅ ثفایٻ ٤یفټٽٱٿ ټی اغشیبـ سڃ٧٬ ٰفؼٺ. ده آپ ثی

ض٭ی٭ز ؼاٌز... ث٥ٓ ؼـ ٴٹڃیٻ زٽذبسڅ قؼ ڂ وفٺ ـا قیف 

  .اڀؽاغشٻ

فؼٺ ڂ ثب زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ ث٥ٕٻ ـا ٨فڂ ؼاؼٺ. وفٺ ـا ثبال ث

آپ ؼغشف،  غڃاوشٻ ثڅ غڃؼِ ث٩ڇبڀٻ غیفڄ ثڅ ضفٰبر ٰیبپ، ټی

؛ اټب ؼوز ٰیبپ ٰڅ ثبال ـ٨ز ڂ ٌزچیر ِځٽی ثب ٰیبپ ڀؽا

ثف ٌبٶ ؼغشفٮ ڀٍىز، سٽبٺ ثبڂـچبیٻ ٨فڂ ـیػز... 

ثبڂـچبیٻ ثڅ اڂیی ٰڅ چٽسځبپ ثب ڀباټیؽی و١ی ؼاٌشٻ ثی ٴځبڄ 

  !اي ؼچٻ خٹڃڄ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 261 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀیڃ٨شڅ؟ چكاـ سب ټفؼ ڂ ټٵڅ ڀٵ٩شٻ ٌبٸز ـڂ ټطٱٻ ثٵیف  -

 ٨ڇٽی غڃؼر؟  خب چىز ڀٽی ىف ایٿد

چیر ضف٨ی  دڃقغځؽ ثب ٬ؽـر ٴڃٌڅ ٸجٻ ـا ثڅ ثبال دفاڀؽ ڂ ثی

چب ـا قیف ڀٝف ٴف٨شٻ. آپ ؼغشف  غیفڄ ـ٨شبـ آپ -غیفڄ

چبی ٜفی٩ً ـا ٰڅ چف ڀبغٿ ثڅ ـڀٵی ټٹیص الٮ قؼڄ  ؼوز

  .ٌؽڄ ثڃؼ ـا ثبال آڂـؼ ڂ ٌبٸً ـا ثف وف سځٝیٻ ٰفؼ

  ...پ ضڃاوٻ دفر ٌؽڄ ثڃؼیبثجػٍیؽ ٰ -

چیر سفؼیؽی خٹڃ ـڂٺ ڂ ؼـ اثشؽا یٯ  خب ثی غڃاوشٻ چٽبپ ټی

ویٹی ثڅ ٴڃي ٰیبپ ثٱڃثٻ ټب ؼـ ؾچٿ ثب غڃؼ ٴٽبٌشٻ ټٿ، ثب 
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اغشیبـ ڀٵبچٻ ثڅ وٽز  ثی !ٰفؼٺ؟ ٰؽاٺ ض٫ اڂ ـا ټطبٰٽڅ ټی

ٸفقیؽ  چبیی ٰڅ چفاقٴبچی ثف اثف سیٯ ٠ّجی ټی ؼوز

شٻ ـا ثب اڂ ټ٭بیىڅ ٰفؼٺ. ضبٸ چبی ٰڃسبڄ ڂ ثی ٿاڀؽاغشٻ ڂ ڀبغ

  .ـویؽ سف ثڅ ڀٝف ټی ی٧ٙؼوشً ٸ

ڃا ضخبوز،  خبیی؟! ثڅ ثجیٿ ٰی ایٿ یٿ٠څ والٺ اټیف سڃأٺ ا -

 ؼڂڀی زځؽ وبٸڅ چٻ ـڂ ڀؽیؽیٻ؟ ضبٸز غڃثڅ؟  ټی

اټیف ثڅ ټځٝڃـ والٺ ؼوشً ـا ثبال ثفؼ ڂ ٸجػځؽی ثڅ زڇفڄ 

ټی  ڂ خڃیب ٌڃٺ ټٿ ـاغڃاوشٻ اق ا ڀٍبڀؽ. ثب ضیفر ټی

ؼاڀىز ټٿ ڂ ٰیبپ  زځؽ وبٶ... ده ټی ٩زٴ ٌځبوؽ؟! اٴف ټی

 ثڅ وڃاٸی زٍٽبڀی ثب ڂ ثفیؽٺ ـا ضف٦  ی ؼڂـاڀی ـا... ؼڀجبٸڅ
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 ٰڃثیؽ ٰیبپ ثبقڂی ثڅ ای ٔفثڅ ڀفټی ثڅ ؼغشفٮ. ڀٵفیىشٻ اڂ

  :ای ټىشبڀڅ ٸت قؼ ځؽڄغ ثب ڂ

ً ثڃؼ خب؟ غیٹی ؼٸٻ سځٵ زفا ڀٵ٩شی ضڃا ـڂ ټیبـی ایٿ -

   ...ٰڅ

ی  ٰیبپ ٰڅ اڀٵبـی ٨ٍبـی ثف وفي ثڃؼ، ؼوشً ـا ثڅ ڀٍبڀڅ

ی وٱڃ  ؼاڀٻ سٱبپ ؼاؼ ڂ ثب اٌبـڄ ثڅ اټیف ٰڅ سٱیڅ ثف ؼوشڅ ڀٽی

  :قؼڄ ثڃؼ، ٴ٩ز

  .٠كیكٺ، ضڃا خبپ ثب اټیف اڂټؽڄ -
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اٺ ټی ٴف٨ز. آڀسځبپ ض٭بـسی ټیبپِ خبپ ٴ٩شٿ ثب  ؼاٌز غځؽڄ

ای ٰڃسبڄ سڃِی٩ً  ب ٰٹٽڅٌؽ ث اضشفاټً ڀٍىشڅ ثڃؼ ٰڅ ڀٽی

ٌؽ ڀٍىز ڂ ڀٵبڄ ٰفؼ. ثڅ وځبـیڃی اق دیً  ٰفؼ. سځڇب ټی

غیفڄ  -ٌؽ غیفڄ ای ٰڅ ثفایٻ زیؽڄ ثڃؼڀؽ سځڇب ټی سبییٿ ؼڄ

   .ای اق وف ڀبزبـی قؼ ڀٵفیىز ڂ ؼـ خڃاة غځؽڄ

  .ـوی ٬ؽـ آـڂٺ ثڅ ڀٝف ټی ضڃا خؽاً ټٿ ـڂ ڀٍځبغشی؟ زڅ -

سځڇب ثب ؼ٬ز اخفای ؼاڀىشٻ ؼـ خڃاثً زڅ ثٵڃیٻ.  ڀٽی

اي ـا اق ڀٝف ٴؿـاڀؽٺ سب ـؼ آٌځبیی دیؽا ٰځٻ اټب ٤یف اق  زڇفڄ

چبی سٹ٩ٿ اټیف، ٤یف اق ث٥ِٓ ڀٍىشڅ ؼـ ٴٹڃیٻ ڂ ٤یف  ٠ٱه

ىبن اق اضىبن ٰڃزٱی ؼـ آپ خٽٟ زیكی ڀّیجٻ ڀٍؽ. اض
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ځؽ ټفا ١ٔی٧ ڂ ؼیڃاڀڅ وشغڃا ٰفؼٺ چف وڅ ڀ٩فٌبپ ټی ټی

 ثىشڅ ٌؽر ثڅ ثبٸٻ ڂ  زڂ ټٿ ؼـ آپ ټڃ١٬یز ؼو اؼڄڀٍبپ ؼ

 .ثڃؼ

 زځؽ چٽیٿ ڂ ٰیبپ چٽىف ٠ځڃاپِ ثب ـا اڂ ثٵڃیٻ غڃاوشٻ ټی  

 ڀٵؿاٌز ڂ ٴف٨ز دیٍی اټیف، ٰڅ اٺ ٌځبغشڅ دیً ـڂق

  !ثكڀٻ آڀڇب ثڅ ڀیً یٯ ڀیك ټٿ ضؽا٬ٹً

٬ؽـ ؼَڀٳ وف غڃؼر ؼـ آڂـؼی ٰڅ  غڃٌٵٷ غبڀٻ ٌٽب ایٿ -

  .ٌځبوٽز چب ڀٽی ټٿ چٻ ث١ٕی ڂ٬ز
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ؼاـی ٰڅ اؼا ٰفؼ،  ًٰ« اټیف!»بی ټىشبڀڅ ڂ چ ِؽای غځؽڄ

ای ثڅ ِٽیٽیز ټیبڀٍبپ ټٍٱڃٮ ٌڃٺ...  ټڃخت ٌؽ ٸطٝڅ

ڂ   اق ضؽ ټدبق قثبپ ثڅ ؼچبپ ٴف٨شڅٰفؼٺ ثیً  ضه ټی

ؼ. ؼچبپ ٴٍڃؼٺ ڂ ٬جٷ فٰ اٺ ٤ڃ٤ب ټی ؼـ ویځڅ ،چب ضف٦ ٠بٸٻ

چبیً سٽبٺ ٌڃؼ، غیفڄ ؼـ زٍٽبپ ٰیبپ ثب  ٰڅ غځؽڄ اق آپ

  :ٺِؽایی ټطٱٻ ٸت قؼ

  !ثڅ چٻ ټیبیؽ. ټجبـٰڅ -

اي ـا زفڂٮ  اڀشٝبـ ؼاٌشٻ ضؽا٬ٹً ڀیٽسڅ اغٽی دیٍبڀی

ی ټٿ  ثیبڀؽاقؼ اټب س١دت ڀٵبچً، اق چٽبپ ٨بِٹڅ چٻ غیفڄ

غڃاوشٻ ثڅ اخجبـ ٸجػځؽ ثكڀٻ اټب ٸجػځؽ ٰڅ وڇٷ ثڃؼ،  ٌؽ. ټی
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 ثبیؽ  ی ٰیبپ دڃقغځؽ چٻ ثڅ ٸجٻ ڀٽی آټؽ. قیف ڀٵبڄ غیفڄ

 قیف ؼاٌشځؽ ٰڅ خٽ١ی ؼـ آپ اق شفثیٍ ټبڀؽپ. ـ٨شٻ ټی

 ثڅ ـا دٍشٻ. ثڃؼ ٰب٨ی ٰفؼڀؽ ټی ٸڇٻ سط٭یفیٍبپ دف چبی ڀٵبڄ

 ٘ځیٿ چبیٻ ٴڃي ؼـ ؼغشفٮ ټش١دتِ ِؽای ٰڅ ٰفؼٺ چب آپ

  :اڀؽاغز

 ثڅ چٻ ټیبپ؟  ٰیبڀ٩ڇٽیؽٺ ټٿ، زی ټجبـٰڅ؟  -

زٍٽبڀٻ ـا ثف چٻ ٨ٍفؼٺ ڂ ؼـ خب ایىشبؼٺ. ؼـ آپ ټڃ١٬یز 

ثبپِ غڃؼٺ اقؼڂاخٍبپ غڃاوز اق ق څ ثڃؼ؟ ټیؼ٬ی٭بً ثڅ ؼڀجبٶ ز

؟ ټی ٴؿاٌشٻپ ٤فڂـٺ ـا قیف دب آڂ ثیً اق  فؼڄـا ا٠الٺ ٰ

ٌؽ ڂٔڃش ضف٨ٻ ـا ټشڃخڅ ڀٍؽڄ ثبٌؽ ڂ ثڅ ؼڀجبٶِ  ټٵف ټی
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ٰڅ ثڅ وٽشٍبپ ثبقٴفؼٺ، ث٥ٓ  سف ثٵفؼؼ. ثی آپ دبوػی ِفیص

  :ـا ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ثڅ ٌؽر ټی ٸفقیؽ ٸت قؼٺ

  !شڃپ ـڂ سجفیٯ ټیٵٻاقؼڂاخ -

ای ڀكؼیٱٻ ٌؽ. ثب اوشٍٽبٺ ثڃی ٠ٙف  اضىبن ٰفؼٺ وبیڅ

خب ـا سفٮ ثٵڃیٻ اټب اڀٵبـ آپ  غڃاوشٻ ثڅ وف٠ز آپ اټیف، ټی

اي ٤فیت ثڅ ٩ِف آټؽڄ ثڃؼ ٰڅ ایٿ زځیٿ  ؼغشفٮ ٴیفایی

قؼ! یب ٬ّؽ ٠ؿاثٻ ـا ؼاٌز  ی ٠ٹی زخ ټی غڃؼ ـا ثڅ ٰڃزڅ

ؼڄ ثڃؼ ٰڅ ضف٨ٻ ـا چبیً ـا اخبـڄ ؼا یب ڂا١٬بً ٴڃي

  .٨ڇٽیؽ ڀٽی
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 ثبقٺ ڀ٩ڇٽیؽٺ! اقؼاج ٰی ـڂ؟ ټٿ؟  -

ڂاـ ؼـ ٴڃٌٻ ڀبټٻ ـا ِؽا قؼ ٰڅ ثب اڀكخبـ ٬ؽټی  اټیف قټكټڅ

ثڅ وٽشٍبپ ثبقٴٍشٻ ڂ وفٺ ـا ثبال ثفؼٺ. ثب  .اق اڂ ؼڂـ ٌؽٺ

زٍٽبڀی ٰڅ ڀٻ اٌٯ ؼـڂڀٍبپ ڀٍىشڅ ثڃؼ، ثڅ ؼغشفٮ ٌیٯ 

. وځً ؼـ ټ٭بیىڅ دڃي ڂ غڃي ٜبچف ټ٭بثٹٻ زٍٻ ؼڂغشٻ

 قؼ ڂ دڃوزِ ِب٨ً ڀٍبپ اق ٌبؼاثی ثب ټٿ ثىیبـ خڃاپ ټی

 .اي ټیؽاؼ

اي دیبؼڄ  ٬ؽـ ؼڀٳ ڂ ٨ځٳ وف زڇفڄ ثڅ ٬ڃٶِ ٰالٺ اټیف آپ 

سڃاڀىز ٴ٩ز سٽبٺ اخكای ِڃـسً  ٌٯ ټی ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ثی

   .یٯ ثبـ ـا قیف ٠ٽٷ خفاضی ـ٨شڅ ثڃؼڀؽ
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اٺ ـا ثڅ وٽز   ثب ٸجػځؽی ٰڅ ثڅ سٹػی قچف ثڃؼ اڀٵٍز اٌبـ

  :اڂ ڂ ټدؽؼ ٰیبپ ٍٰیؽٺ ڂ ثب سطٱٻ ٸت قؼٺ

  !ضف٨ٻ ڂأص ثڃؼ -

اڀؽاغز اي  اڀٵبـ ٰڅ ثیٍشف ټش١دت ٌؽڄ ثبٌؽ زیځی ثڅ ثیځی

ڂ ڀٵبچً ـا ټیبپِ ټٿ ڂ ٰیبپ زفغبڀؽ، ؼوز آغف اق وٱڃ 

  :دبییٿ آټؽ ڂ ټشطیف ٸت قؼ

 ڂای ضڃا ڂا١٬بً سب ایٿ ضؽ ټٿ ـڂ یبؼر ـ٨شڅ؟ ټځٻ ٰیبڀب! -

ؼـوشڅ ڂ٬شی ثب ؼاؼاي ٰیبپ ڀبټكؼ ثڃؼی ثسڅ ثڃؼٺ، ڂٸی ؼـ 
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ایٿ ضؽٺ ٠ڃْ ڀٍؽٺ ٰڅ ټٿ ـڂ ڀٍځبوی... غڃثی سڃ؟ اڀٵبـ 

  .ؼاـی ټی ٸفقی

. ٰفؼڀؽ  یٯ آپ اضىبن ٰفؼٺ وٙٹی آة یع ثف وفٺ غبٸی

ڀ٩ىٻ ثځؽ آټؽ. ثڅ وٽز اټیف  ای ٸطٝڅ ضشی ٰڅ یع ٬ؽـ آپ

اي اق  ڀٵفاڀی .زفغیؽٺ ٰڅ ټڃاخڅ ثب زٍٽبپِ ڀٵفاڀً ٌؽٺ

ثبةِ زڅ ثڃؼ؟! ٰبـ اق ٌڃغی ڂ ثسڅ ثبقی ڂ ضشی اٌشجبڄ 

ؽ ٌشځچٍبپ ؼا ٰفؼٺ چٽڅ ثب ڀٵبڄ ثڃؼ. ضه ټی ٴف٨شٿ ٴؿٌشڅ

څ ثب سڃچٻ، ثفای وڃقاڀځؽ ٰ ای ټی ای قڀدیفڄ ؼٶ ثفای ؼیڃاڀڅ

چبیٍبپ  ٰڅ قیف ثبـِ ٨ٍبـِ ڀٵبڄ . ٬جٷ اق آپغزوب غڃؼ ـڂیب ټی
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وٽز اټیف ٍٰیؽٺ ڂ قټكټڅ خبپ ؼچٻ، ؼوز ٸفقاڀٻ ـا ثڅ 

  :ٰفؼٺ

  ...اڂپ ثڇٻ ٴ٩ز... اڂپ ٴ٩ز ٰڅ -

چبیٻ یع قؼڄ ثڃؼڀؽ، ثڅ ڂٔڃش ٘جی١ی ڀجڃؼپ ضبٸٻ ـا ټی  ٸت

ؼٸیٷ ثڅ ضؽِ ڀّبةِ ٧١ٔ ڂ  ٨ڇٽیؽٺ ڂ ؼـ آپ ټڃ١٬یز، ثی

خب ثځٍیځٻ ڂ  غڃاوز چٽبپ ؼٸیٷ ؼٸٻ ټی غٍٻ ـویؽڄ ثڃؼٺ. ثی

 ...ټٍڇڃؼ ثڃؼٻ خی٣ ثٱٍٻ. ٘جی١ی ڀجڃؼڀً ىشسڃاڀ سب ټی

ؼاڀىشٻ ضبٶ ٘جی١ی ڀؽاـٺ ڂ چٽیٿ اټف ثیٍشف ټفا ټی  ټی

سفوبڀؽ! سفوی ٰڅ غب٘فارِ ؼڂـاپِ ٠ؿاة سیٽبـوشبپ ـا ثفایٻ 

چب ڂ  چب، ڂاٰځً ٌؽ ڂ ثب٠ث ټیٍؽ سٽبٺ ضف٦ یبؼآڂـ ټی
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چبیی ٰڅ ؼـ قڀؽٴی ٍٰیؽڄ ثڃؼٺ ڂ چف  چب، سٽبٺِ ثؽثػشی ؼـڂ٢

یؽٺ ـا وؽ ٰځؽ ڂ اڀٵیػز ټ٭بثٷ ؼ زڅ سفوٻ ـا ثف ټی آپ

ای ٰڅ اق  ـ٨شبـٺ ـا ٌجیڅ ثڅ یٯ ؼیڃاڀڅ خٹڃڄ ؼچؽ. ؼیڃاڀڅ

چب چٽسځبپ  چبیً ؼـ ټفق و٭ڃٖ ثڃؼ ڂ آپ ٌؽر ٸفقي قاڀڃ

  ...ٰفؼڀؽ ثب ضیفر ڀٵبچٻ ټی

غفاٌی ٰڅ  چبی ٴڃي ڂاـ ٰیبپ اق ټفقِ خی٣ ِؽای قټكټڅ

ٰفؼ ٠جڃـ ٰفؼ ڂ قغٽی ؼیٵف ثف ؾچٿ  ؼاٌز ٴڃٌٻ ـا ٰف ټی

  :ټٍڃٌٻ ٌؽ

خب! چٽیٿ ـڂ  اټیف ثڇز ٴ٩شٻ ضبٸً ثؽڄ ڀیبـ ایٿ -

 غڃاوشی؟  ټی
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ٰفؼ یب اټیف ـا؟ یب ؼاٌز  اٰځڃپ ؼاٌز ټفا ثبقغڃاوز ټی

ٰفؼٺ  ٰفؼ؟ ٨ٱف ڀٽی پ ټیأب٨ی ثڃؼڀٻ ـا ؼـ ـڂی غڃؼ ثیب

 غڃاـی ثڅ ټفا ڀ٩فڄ وڅ  سڃاڀىشځؽ ؼـ آپ خٽٟ پ ټیآثیً اق 

 وفټبی ٌؽرِ قا یٱجبـڄ ٰڅ ثفؼاـٺ ٬ؽټی غڃاوشٻ! ثٱٍبڀځؽ

 ٰڅ اټیف ثڅ اغشیبـ ثی ڂ ٌؽ غبٸی دبیٻ قیف وفٺ ؼا٤ی ڂ سٿ

 ٰڃزٯ ٸ٥كي چٽیٿ. ثفؼٺ دځبڄ ثڃؼ ایىشبؼڄ دڇٹڃیٻ ثڅ دڇٹڃ

 ثب ٰڅ آټؽ ثكـٲ آڀسځبپ ؼیڃاڀڅ ؼغشفٮ آپ ڀٝفِ ؼـ اڀٵبـِ

ٻ ـا ِؽا قؼ. زڅ ؼاٌشځؽ ثف وفٺ ڀبټ ٰڃسبڄ خی٥ی ٍٰیؽپ

څ یٯ ثبـڄ زفا ضبٸٻ آڂـؼڀؽ ڂ اق چٽڅ ثؽسفي آپ ثڃؼ ٰ ټی

٬ؽـ ٧١ٔ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ  زځیٿ ؼٴفٴڃپ ٌؽڄ ثڃؼ؟! آپ ایٿ
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 ثڅ ثبٌؽ؛ خٽٟ ؼـ ٌؽپ ٰڃزٯ  ؼاڀىشٻ ؼٸیٹً سځڇب ث١یؽ ټی

 آپ ؼـ ٰڅ ثڃؼ ٍٰیؽڄ والثڅ ثڅ ـا خبڀٻ سفن ڂ اوشفن ٬ؽـی

  .ؼاؼٺ چبیٻ ـا ثیفڂپ ټی ـ ڀ٩هقڂ ثڅ ؼاٌشٻ ضیٿ

 ضڃا؟ ضڃا غڃثی؟  -

ای  ٨ٍفؼٺ ٰڅ ٬ٙفڄ زٍٽبڀٻ ـا ثڅ چٻاق ِؽای ټځ٩ڃـ اټیف 

چبیٻ زٱیؽ. ثب ڀ٩فر غڃؼ ـا اق اڂ خؽا  ټیبپ دٹٯ اقاٌٯ 

  :ٰفؼڄ ڂ غیفڄ ؼـ زٍٽبپِ ټٍٱی ـڀٵً ڀبٸیؽٺ

  ...اي س٭ّیف سڃ٠څ... سڃ ثڇٻ ؼـڂ٢ ٴ٩شی.. سڃ چٽڅ -
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اؾپ ثف ٸجٻ  ی ٰڅ ثیٻ ـا ثڅ ؼچبپ ٴف٨شٻ ڂ اق ٧ِ ٰالټقثبڀ

٠٭ت ثفؼاٌشٻ. ٌبیؽ ٌؽ، سفویؽڄ ٬ؽټی ثڅ  خبـی ټی

٬ؽـ ضدٻِ ٨ٍبـچب ؼـ وفٺ  ـویؽ؛ اټب آپ ڂاـ ثڅ ڀٝف ټی ؼیڃاڀڅ

ٰفؼ ٰڅ ثب ٍٰیؽپ ٨فیبؼی ثٹځؽ خبڀٻ ـا اق ٌف  قیبؼی ټی

  :چب غالَ ٰفؼٺ چب ڂ وفدڃي ٴؿاٌشٿ سٽبټی ڀٵ٩شٿ

سً س٭ّیف سڃ٠څ اټیف... اټیف سڃ ٨فٌشڅ ـڂ ٍٰشی!  چٽڅ -

  ...س٭ّیف سڃ٠څ.. ټٿ

، ضشی ټ٥ك چٻ ٨فټبپ دیٍفڂی ٩شٻٴ زڅ ټی ٻ ؼاڀىش ؼ٬ی٫ ڀٽی

آټؽ ـا  ؼاؼ ڂ قثبڀٻ ثفای غڃؼ چف زڅ ؼٺِ ؼوشً ټی ڀٽی

ٴ٩ز ڂ ایٿ ضبٸزِ ټدځڃپ ڂاـ غیٹی وػزِ ټفا  ټی
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چبیٻ ڀؽاٌشٻ ڀیك ټځجٟ  سفوبڀؽ؛ ٰځشفٸی ٰڅ ثف ضفٰبرِ ٬ؽٺ ټی

ؽ ؼیٵفی ثفای سفن ثڃؼ ڂ ؼـ ٨ٱف ټی دځؽاٌشٻ ڀٱځ

یب... یب ڂا١٬بً آپ  ثڃؼٺ  ـؼڄچبی ِجص ـا اٌشجبڄ غڃ ٬فَ

غڃاوشځؽ ثڅ ټٿ  ٵبچٍبپ ټیچب ثب ڀ ای ثڃؼٺ ٰڅ آپ ؼیڃاڀڅ

ؼاڀىشٻ ؼـ آپ ٸطٝڅ ثبیؽ آپ ټٱبپ ٰؿایی ـا  سځڇب ټی ؽ؟ث٩ڇٽبڀځ

ـ٨شٻ سب ثبـی ؼیٵف اټیف اڀٳ ؼیڃاڀڅ ـا  . ثبیؽ ټیټی ٰفؼٺ سفٮ

  !ـضٻ ڀٍڃٺ ثڅ اوٽٻ ڀسىجبڀؽ ڂ اویف آپ دفوشبـچبیِ ثی

چب ٰفؼٺ ڂ یٯ ٬ؽٺ ثفؼاٌشٻ ٰڅ ثب غبٸی ٌؽپ  ثڅ آپدٍشٻ ـا 

ثبـ  قیف دبیٻ، ټدؽؼ ثف قټیٿ ا٨شبؼٺ! س٩بڂسً ایٿ ثڃؼ ٰڅ ایٿ

چبی  ی اټیف ثفای سٱیڅ ڂخڃؼ ڀؽاٌز ڂ ثب قاڀڃ، ثف زٽٿ ٌبڀڅ
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ی دبـٮ ٨فڂؼ آټؽٺ. ثبـی ؼیٵف ِؽای خی٣  سبقڄ ـویؽڄ

ی اڂ  ؼغشفٮ ؼـ وفٺ دیسیؽ ڂ دٍز ثځؽي ِؽای سفویؽڄ

  :آټیػز چٻ ؼـ  ِؽای ڀٵفاپ اټیفثب 

   خب زڅ غجفڄ؟ ضڃا زً ٌؽڄ؟ ایٿ -

اٺ ڀٍىشڅ ثڃؼ ـا ده قؼٺ ڂ قیف ٸت  ؼوز اټیف ٰڅ ثف ٌبڀڅ

  :٤فیؽٺ

  !ٴڃـر ـڂ ٴٻ ٰٿ اټیف -

، اټب ٰځٻ١ٔی٧ خٹڃڄ  چب  غڃاوز ټ٭بثٷ آپ  ؼٸٻ ڀٽیاِالً

 ؼڂثبـڄ اټیف ٰڅ آپ اق ٬جٷ! ٴؿاٌز؟ ټی ټشٍځح ِ ټٵف ایٿ ټ٥ك
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 ٬فاـ ٔبټٿ ـا چبیٻ ؼوز ٌڃؼ، ټٿ ثڅ ٰٽٯ ثفای ٬ؽٺً دی

 آپ ؼـ ٰڅ ـویؽ ټی ڀٝف ثڅ ټىػفڄ. ایىشبؼٺ دب وف ڂ ؼاؼڄ

 ڂ ثٵؿاـؼ دیً دب  ٰٽٯ ثفای ٰیبپ ؼاٌشٻ اڀشٝبـ ټڃ١٬یز

ؼاؼٺ ٰڅ  ٿ ټییسٕٽ غڃؼ ټڃـؼ پآ ؼـ! ٌڃؼ غب٘فٺ ڀٵفاپ

چبیٻ ـا  ٰڅ ثڅ وٽشٍبپ ثسفغٻ ٬ؽٺ ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ. ثی آپ

چب ؼاٌشځؽ زڅ ثف  چب ٴفیػشٻ. آپ ؽ ٰفؼڄ ڂ ثڅ وف٠ز اق آپسځ

   !آڂـؼڀؽ؟ وفٺ ټی

چب ـا ڀٍبڀٻ ڀؽاؼڄ  پ ٠ٱهاټیف ټٵف غڃؼي ثب قثبپ غڃؼي آ

؟! زفا ؼـ ثڃؼآپ ؼغشفِ ـیك ڀ٭ً چٽىفِ ٰیبپ  ڂ ڀٵ٩ز

آټؽ؟! اق  چب چٽڅ زیك ټبڀځؽ یٯ ؼـڂ٢ ثكـٲ ټی ضٕڃـ آپ
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 څ اڂ چٽىفِ ٰیبپٸڃضبڀڅ ؼـ ؼٶ غڃي ثڃؼٺ ٰ یٯ ٘ف٦ وبؼڄ

... آپ اټیف ټفیٓ ڂا١٬بً ټفا چٽبڀځؽ غڃیً ؼیڃاڀڅ ٰفؼڄ ڀجڃؼ

  ثڃؼ!

 ـؼ ثڅ ڂاٰځً ؼـ ڂ ٰفؼڀؽ ټی  ڀٵبڄ ټفا س١دت ثب ټفؼٺ 

ز ضفٰ ـا دفٸفقٺ دبچبی ثیٍشفی وف٠ز ثب سځڇب چبیٍبپ ڀٵبڄ

ټی ؼاؼٺ. س٭فیجبً ثڅ اڀشڇبی دبـٮ ـویؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ایىشبؼٺ ڂ ثب 

څ ضبٸز س١ٝیٻ ؼـ آڂـؼٺ. اڀؽٰی ؼـ آپ ٴف٨شٿ قاڀڃچبیٻ ث

 ؼوز ثڅ ـا ٠٭ٹٻ ٰځشفٶِ ٰفؼٺ  ضبٸز ڀ٩ه سبقڄ ٰفؼڄ ڂ و١ی

  .ثٵیفٺ
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اٺ ٴف٨شٻ اق ڀجڃؼِ ٰی٩ٻ ثب غٍٻ ڀ٩ىٻ ـا  ؼوشٻ ـا ثڅ ٌبڀڅ

٬ؽـ وڃؼای ٨فاـ اق آپ خٽٟ ثڅ وفٺ قؼڄ  آپ .ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ

 ثڃؼ ٰڅ چیر ثڅ ٰی٩ی ٰڅ ثڅ اضشٽبٶ قیبؼ اق ؼوشٻ ـچب ٌؽڄ

ٰفؼٺ؟! زٵڃڀڅ ثڅ غبڀڅ ثبق  ثڃؼ ؼ٬شی ڀٱفؼٺ. ضبٶ ثبیؽ زڅ ټی

ڀؽاٌشٻ ڂ  ی سبٰىی ٴٍشٻ ڂ٬شی ضشی دڃٸی ثفای ٰفایڅ ټی

  ...ټبؼـ بضشی سٹ٩ځی ثفای سٽبن ث

ای ثڃؼ ؼـ چٽبپ ضبٸز غٻ ٌؽڄ قاڀڃچبیٻ ـا  س٭فیجب زځؽ ؼ٬ی٭څ

ای ثیبثٻ.  ٍٰیؽٺ ٰڅ زبـڄ چبیی ٠ٽی٫ ټی ٨ٍفؼٺ ڂ ڀ٩ه ټی

ب ټڃخت ٌؽ ثڅ وف٠ز ِب٦ ثبیىشٻ ڂ ثڅ سځؽی ِؽایی آٌځ

  .ثڅ وٽز ټځجٟ ِؽا ثبقٴفؼٺ
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  .ـوڃڀٽز. ضف٦ ؼاـٺ ټٿ ټی -

اٺ ـا ثڅ وٽشٻ ٍٰیؽ ڂ ټٿ ؼـ آپ ٸطٝڅ  ؼـ اؼاټڅ ٰی٧ ؼوشی

اي وبیڅ  سځڇب ثب ثڇز غیفڄ ثڅ ٰیبڀی ثڃؼٺ ٰڅ اغٻ ثف زڇفڄ

چبیی ثب٨شٻ ٰڅ  اڀؽاغشڅ ثڃؼ. چٽبڀځؽ یٯ ڀڃخڃاپ ؼـ وف غیبٶ

 !ثبٌؽ؟ ؼاٌشڅ ټٿ ثب سڃاڀىز ټی ضف٨ی  زڅ

 اق سڇی ؾچځٻ اڂ ټ٭بثٷ ؼـ ٰفؼٺ ټی ٠٭ٷ اؼ٠بی ٬ؽـ زڅ چف 

 ویځڅ ثڅ ـا غڃؼي ڂاـ ؼیڃاڀڅ ٬ٹجٻ ڂ ٌؽ ټی ٠٭ٹی چف

ڃی ټ٭بثٹٻ اغٽ غٍٯِ ڀبغٿ آؼٺ آپ ثفای ټٵف اټب ٰڃثیؽ؛ ټی

   !ضفٰبر ټٿ ټڇٻ ثڃؼ؟
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ی دف  ثبألغفڄ ضفٰشی ثڅ غڃؼ ؼاؼٺ ڂ ڀٵبچٻ ـا اق زڇفڄ

اي ؼقؼیؽٺ ڂ ؼوشٻ ـا ثفای ٴف٨شٿ ٰی٧ دیً ٍٰیؽٺ.  زؿثڅ

ی ٰبـ غیفڄ ثڅ اڂ ٌؽٺ سب  ٰی٧ ـا ٴف٨شٻ ڂ ثفای اؼاټڅ

ی ڀٍىشڅ ؼـ زٍٽبڀً  څؿثچبیً ـا ثڅ ضفٰز ثیبڀؽاقؼ.  خدب

وڃقاڀؽ؟! ثڅ  ڀبٌی اق زڅ ثڃؼ ٰڅ ایٿ زځیٿ ؼٶِ آؼٺ ـا ټی

اق اڂ ضفٰز ا٨شبؼ ڂ ثب ِؽایی آـاټی ٰڅ ؼـ ایٿ ټڃ١٬یز 

  :ث١یؽ ثڃؼ قټكټڅ ٰفؼ

  .ؼڀجبٸٻ ثیب -

وفی سٱبپ ؼاؼٺ ڂ آچىشڅ ثڅ ؼڀجبٸً ـاڄ ٴف٨شٻ. غؽا 

ؼاڀىز ٰڅ ؼـ آپ ٸطٝڅ چف زڅ غٍٻ ؼـ ؼٸٻ ڀٍىشڅ ثڃؼ  ټی
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ؼیؽٺ. ثڅ ـاوشی  آـاٺ ٌؽڄ ڂ خك ٰیبپ چیر زیك ـا ټ٭بثٹٻ ڀٽی

چب ټفا ؼیڃاڀڅ ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ ڂ غڃؼ  ٰڅ ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ، آپ آؼٺ

  !ٴٍشځؽ آقاؼ ټی ،٪ اق چٽڅ زیك٨بـ

ثب قؼپ ؼقؼٴیف ټبٌیځً، ټفؼؼ ڀٵبچی ثڅ اڂ ڂ ټبٌیځً 

ٌؽٺ ڂ خځٳ ا٠ّبة ؼیٵفی ـا ثڅ  اڀؽاغشٻ. ثبیؽ وڃاـ ټی

ټی ؼاؼ چبیً آقاـٺ  ٰڅ ثب ضف٦ غفیؽٺ یب ٬جٷ اق آپ خبپ ټی

؟ ؼٶ ټی ٴفیػشٻاي  فؼٺ ڂ اق قیفِ ڀٵبڄ غیفڄٰ ـاچٻ ـا ٰح ټی

ب ٍٰیؽپ ؼوشٵیفڄ قڂؼسف اق اڂ ؼـ ټبٌیٿ ـا ثڅ ؼـیب قؼٺ ڂ ث

چبی دیفاچٿ  ڀٍىشٻ. اڂ ڀیك وڃاـ ٌؽ ڂ ثب ثبال قؼپِ آوشیٿ

ؼٸٻ  .٘ڃوی ـڀٵً، وڃئیر ـا ؼـ ټبٌیٿ اڀؽاغز
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ؼـ زڅ ڂ١ٔی ثڃؼڀؽ؟! ؼـ  غڃاوز ثؽاڀٻ اټیف ڂ آپ ؼغشف ټی

ضؽ ٌؽڄ ثڃؼ.  وفٺ ثب یٯ ؼیؽاـ ٰڃزٯ دف اق وڃاالر ثی

اڀؽ؟ زفا آپ ؼغشف ټفا  اقؼڂاج ٰفؼڄ چب زفا اټیف ٴ٩شڅ ثڃؼ آپ

ٌځبغز ڂ زفا ٰیبپ ټفا وڃاـِ ټبٌیٿ غڃؼ ٰفؼڄ ثڃؼ؟! زڅ  ټی

ڀڇبیز ټٍشب٪  ضف٨ی ؼاٌز ڂ چكاـاپ وڃاٶ ؼیٵف ٰڅ ثی

  .ؼاڀىشٿ دبوػٍبپ ثڃؼٺ

  !زفا ٬جڃٶ ٰفؼی؟ -

اي وفٺ ثڅ وٽشً زفغیؽٺ ڂ اق ثبثز  ټ٭ؽټڅ اق وڃاٶ ثی

  :ٺ ـا ثڅ خفیبپ اڀؽاغشٻا ڀ٩ڇٽیؽپ ټځجٟ وڃاٸً ِؽای ٴف٨شڅ
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 زی ـڂ؟  -

وفي ـا ثڅ وٽز ټٿ ڀسفغبڀؽ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ یٯ ؼوشً 

ٰفؼ، زٍٽً  ـڂی ؼڀؽڄ ڂ ثب ؼوز ؼیٵف ٨فټڃپ ـا اؼاـڄ ټی

  :ی ڂوٗ ټبٌیٿ زفغبڀؽ ڂ ٴ٩ز ای ثڅ وٽز آیځڅ ـا ٸطٝڅ

ڂ ـ؟ زفا ثب اټیف اڂټؽی ڂ ؼـغڃاوشً خبیی زفا اآلپ ایٿ -

 ٬جڃٶ ٰفؼی؟ 

خب  ٴ٩ز. ټفا ایٿ خڅ ڀٍؽٺ اق زڅ ؼاٌز وػٿ ټیثبق چٻ ټشڃ

  !ؼاڀىشٻ ثبقغڃاوز ٰځؽ؟ ٍٰبڀؽڄ ثڃؼ سب ثبثز زیكی ٰڅ ڀٽی

 قڀی؟  ٨ڇٽٻ. ـاخٟ ثڅ زی ضف٦ ټی ڀٽی -
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ؼوشً ـا آـاٺ ثڅ ٨فټبپ ٰڃثیؽ ڂ ؼڀؽڄ ـا ٠ڃْ ٰفؼ. چٽسځبپ 

ٰفؼ ڂ ثب ٰالټً ٰٻ ٰٻ ؼاٌز ټڃختِ آقاـٺ  ڀٵبچٻ ڀٽی

  .ٌؽ ټی

 ز٭ؽـ ثڅ یبؼ ؼاـی؟ سب ٰدب ـڂ یبؼسڅ؟  ضڃا سڃ ټٿ ـڂ -

ټبپ سب آپ ـڂق  ټ١ځی ثڃؼپ وڃاٸً اق ـڂق آٌځبیی ثب ڂخڃؼِ ثی

ای ؼـ یبؼٺ  ٰؿایی ـا ټفڂـ ٰفؼٺ. ١٘ٻ آ٤ڃي ٴفټً ٸطٝڅ

ٺ، ټ٥ٽڃٺ اق یبؼآڂـی ڀٍبڀؽ ٸت ثڅ غځؽی سٹع وذه  آټؽ ڂ

  :اٺ ـا ٌٱىشٻ غب٘فاً٘ وٱڃرِ ٴالیڅ
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ٹٙی ٰڅ ٰفؼیٿ ڂ آغفیً اق اڂٸً ـڂ یبؼټڅ! سب اڂپ ٤ -

غڃاوشی ثكڀی ـڂ  خڃاثٻ. ٰڅ زی؟ ضف٨ی ٰڅ ټی چبی ثی دیبٺ

  .زیځی ڀؽاـڄ ثكپ ڀیبق ثڅ ټ٭ؽټڅ

ثبـ ثب ٌؽسی  ثبق چٻ ؼوشً ـا ثڅ ٨فټبپ ٰڃثیؽ، اټب ایٿ

ؼاؼ ثفای قؼپ  سف ٰڅ ایٿ ٰځً، ٘ج٫ غب٘فاسٻ ڀٍبپ ټی ټطٱٻ

اي زیكی ـا  . ضبٸز چٽیٍڅ غځثی زڇفڄثڃؼ ضف٨ی ؼڂ ؼٶ

اي ثفای ټځی ٰڅ اڂ ـا چٽبڀځؽ  ؼاؼ اټب ٨ڇٻ ٰال٨ٵی ڀٍبپ ڀٽی

آټؽ. ثڅ سځؽی  ای ثڅ ڀٝف ټی ٌځبغشٻ ٰبـ وبؼڄ ٧ٰ ؼوز ټی

ڀٵبچً ؼـ زٍٽبڀٻ ٰڅ سال٬ی  .وفي ـا ثڅ وٽشٻ زفغبڀؽ

   .ٰفؼ وف زفغبڀؽ ڂ ټدؽؼاً ثڅ خبؼڄ غیفڄ ٌؽ
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ضڃا چځڃق چٻ ټیٵی اڂپ ٌت! اڂپ ٌجی ڂخڃؼ ڀؽاـڄ زفا  -

 ؼڂثبـڄ زفا ثؽڄ، ـڂ وڃاٸٻ ایٿ خڃاة  ث٩ڇٽی؟ غڃای ڀٽی

  ټٿ؟ ـاڄ وف اڂټؽی

وڃاٸً ڂا١٬بً وځٵیٿ ثڃؼ. ٤فڂـ ٰالټً اضىبنِ ض٭بـر ڂ 

سڃاڀىشٻ  ـیػز، اټب ضشی ڀٽی أب٨ی ثڃؼپ ـا ثڅ خبڀٻ ټی

 ثڃؼ اڂ ثڃؼٺ؟ آټؽڄ اڂ ـاڄ وف ټٿ  ټځؽ اق ٸطځً ٌڃٺ! ٴالیڅ

 ٬ّؽي !ثڃؼ ٰفؼڄ ټبٌیځً وڃاـِ ِطجز ثفای ټفا ٰڅ

 ڂ ڀجڃؼ ٰب٨ی ڀ٩فڄ وڅ خٽٟ آپ ؼـ ٌؽڀٻ غفؼ ثڃؼ، ټٍڇڃؼ

 ڂ ٰفؼٺ ڀثبـي ٨طٍی ؼٶ ؼـ. ثكڀؽ ڀیً چٻ ثبق غڃاوز ټی
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 ٸت وڃاٸً ثڅ دبوع خبی ثڅ ؼوشٵیفڄ ثف ؼوشٻ ٴؿاٌشٿ ثب

  :قؼٺ

  .ڀٵڅ ؼاـ، دیبؼڄ ټیٍٻ -

ؼوشٻ ـا ثڅ وٽز ؼوشٵیفڄ ثفؼٺ ثڃؼٺ ٰڅ ٬جٷ اق ٍٰیؽڀً ثب 

ب ضیفر ثڅ وٽز ٰیبپ ثبقٴٍشٻ. زڅ ِؽای ٩٬ٷ ټفٰكی، ث

ٰفؼ ڂ ثب  ټفٴً ثڃؼ؟! ټفا اق ثبة زڅ ٰبـی ثبقغڃاوز ټی

  :ٰفؼ؟ قټكټڅ ڂاـ ٸت قؼٺ زڅ خفاسی ټفا ؼـ ټبٌیٿ ضجه ټی

  .چبر ـڂ ثٍځڃٺ ٦ غڃاٺ ضف ثكپ ٰځبـ ٰیبپ. ڀٽی -
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ا٨كایً ثڃؼ ڂ ایٿ  ـڂثڅ چبیً ثڅ ؼڂـ ٨فټبپ ٨ٍبـ ؼوز

آټؽ.  ؼي ثفایٻ ڀبآٌځب ټیضدٻ اق ٰال٨ٵی ڂ غٍٻ ؼـ ڂخڃ

! آپ ټیٱفؼ ِطجشی ثب غڃؼ اِال ؼٸیٹی ڀؽاٌز ټفا ڂاؼاـ ثڅ چٻ

ٸڅ ٌؽپ ټٿ  ٿِچبی ټكغف٨ی ٰڅ دبوػً س ڃاٶ خڃاةچٻ و

سڃاڀىشٻ ثبق چٻ ٌبچؽ  ټ٭بثٷِ ٤فڂـ اڂ ثڃؼ. ڀٽی

چبیً ـا  چب ثڅ وػشی غفؼڄ ی ٰڅ ؼـ ایٿ وبٶ٤فڂـ  ٌٱىشٿ

اي چٽسځبپ ؼـ  اڀڅثڅ چٻ زىجبڀؽڄ ثڃؼٺ ٌڃٺ. ِؽای ټ٥فڂـ

  :ؼاؼ وفٺ خڃالپ ټی

  .خب اڂټؽی ثبیؽ ضف٦ ثكڀی سب ایٿ -
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ٰٻ ثڅ  -اي ثڅ قڂـ ثڅ ٴڃي ـویؽ. ٰٻ ی آچىشڅ قټكټڅ

ثبـ سفویؽڄ ڀبټً ـا ِؽا قؼٺ. ایٿ  وف٠شً ا٨كڂؼڄ ٌؽ ڂ ایٿ

ٰفؼ؟ ٬ّؽي ؼیڃاڀٵی ثڃؼ یب ڀٍبپ ؼاؼپِ  ټفؼ ؼاٌز زڅ ټی

ٺ، فؼٰ ڃ٦ ټیؼاڀىز اق وف٠ز ثبال غ ټی اي؟ ٰال٨ٵی

ؼاڀىز ٰڅ ټٿ ضىبن ثڅ  ؼاڀىز اڂ غڃة ټی چفٰه ڀٽی

غڃاوز  ڂ ٌبیؽ ثب ایٿ ضفٰز ټیثڃؼٺ اـس٩بٞ ڂ وف٠ز 

 ټفڂـِ چٻ ٌبیؽ  یباق یبؼ ثفؼڄ ثڃؼ. ڀٍبپ ؼچؽ غب٘فار ټفا 

ټٿ سفویؽڄ ڀبټً ـا ٨فیبؼ  ڀؽ ڂـا ټی وف٠ز ثب ٰڅ ـڂقچبیی

  :یؽٺ ڂ ٴ٩شٻاٺ ؼڀؽاپ ثف چٻ وبئ اق غیبٶِ ثسٵبڀڅ ...قؼٺ ټی

 ٰدب ؼاـیٻ ټیفیٻ؟  -
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  .ٌځڃٺ خبی ټٍػّی ڀیىز، ضف٦ ثكپ ټی -

چبیً ٤فڂـ  ی ضف٦ ثبق چٻ ٤فڂـ... اق ٰٹٽڅ ثڅ ٰٹٽڅ

ؼاڀىشٻ ؼـ آپ ټڃ١٬یز زڅ زیك ـا  زٱیؽ ڂ ڀٽی ټی

چبیٻ ـا ؼـ چٻ ٩٬ٷ  غڃاوز اق قثبپ ټٿ ثٍځڃؼ؟ ؼوز ټی

 څث ٰڅ ؼـضبٸی. زفغبڀؽٺ  ٰفؼٺ ڂ وفٺ ـا ثڅ وٽز ٌیٍڅ

  :قؼٺ ٸت ثڃؼٺ غیفڄ ٠بثفچب وفیٟ ٴؿـ

ؼڂڀىشٻ اټیف ؼاـڄ ټیبؼ دیً سڃ!  ټٿ ټ٭بثٷ ٰىی ڀجڃؼٺ. ڀٽی -

غڃاؼ ثیٍشف اق ایٿ ضف٦ ثكڀٻ ٸ٩ٙبً ثكپ ٰځبـ ټٿ  ؼٸٻ ڀٽی

  .دیبؼڄ ثٍٻ
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غڃاوز سب ِجص ؼـ چٽبپِ  ٴ٩شٻ. ؼٸٻ ټی ؼاٌشٻ ؼـڂ٢ ټی

وكایً ٬ؽـ ڀب ټبٌیٿ ڂ ٰځبـ اڂ ثځٍیځٻ ڂ ٨٭ٗ ٴالیڅ ٰځٻ! آپ

ؼاڀىشٻ زځیٿ  اٺ آـاٺ ٌڃؼ اټب غڃة ټی ثٵڃیٻ ٰڅ ؼٶِ ٌٱىشڅ

  !زیكی ټٽٱٿ ڀجڃؼ

 سفوی؟  زفا؟ اق ٨بي ٌؽپ ض٭ی٭ز ټی -

اي  ض٭ی٭ز؛ ٌځیؽپ ایٿ ڂالڄ اق قیبپ اڂ زڅ ٤فیجبڀڅ ـاوشی

وفا٤ٻ آټؽ ڂ ثب٠ث ٌؽ ی چیىشفیٱی  غځؽڄ !ؼـڂ٢ ټی آټؽ

ڂاـ ؼوشٻ  ڀڅ٬ڇ٭ڇڅ وف ؼچٻ ڂ ؼیڃا ،آپ آٌڃة ؾچځی اغشیبـ ثی

ـا ثڅ ڀٍبپِ سڃ٧٬ ټبٌیٿ سٱبپ ؼچٻ. وځٵیځی ڀٵبچً ـا یٱی 
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زفغبڀؽ ڂ ؼـ اڀشڇب ثب ٰځبـ ٍٰیؽپ  ؼـ ټیبپ ټٿ ڂ خبؼڄ ټی

  :آټؽ قټكټڅ ٰفؼ ټبٌیٿ ثب ٸطځی ٰڅ ثڅ ڀٝف سفویؽڄ ټی

  !غڃثی؟ -

اٺ ـا سٍؽیؽ ٰفؼ. ؼـ آپ ٸطٝڅ ڂا١٬بً ؼیڃاڀڅ ثڅ  ٰالټً غځؽڄ

ثبـ ثڅ خبی اٌٯ ـاڄ  سٹ٭ی ٌؽڄ ایٿ ـویؽٺ اټب ٨ٍبـِ ڀٝف ټی

 آټؽ! غځؽڄ ـا دیً ٴف٨شڅ ڂ چیر خڃـڄ ثځؽ ڀٽی

ـ٨ز ڂا١٬بً  اق وڃی ؼیٵف ٰٹٽبسی ٰڅ اق قثبپ اڂ ثڅ ٰبـ ټی 

قؼ ڂ ضبٶ ټفا خڃیب  ټٕطٯ ټی ټبڀؽ. ضف٦ اق ض٭ی٭ز ټی

٬ؽـ ضفٰبسً ٤یف ٘جی١ی ثڅ ڀٝف  ٌؽ. ؼـ آپ ٸطٝڅ زڅ ټی
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څ غځؽڄ اڀؽاغشڅ ثڃؼڀؽ. ث١ؽ ـویؽ ٰڅ اق ٌؽرِ س١دت ټفا ث ټی

اٺ ـا ټڇبـ ٰفؼٺ  اق ضؽڂؼ یٯ ؼ٬ی٭څ غځؽیؽپ ثڅ وػشی غځؽڄ

ڂ ثب ڀڃٮ اڀٵٍز اٌٯ ـاڄ ٴف٨شڅ اق ٰځبـ زٍٽٻ ـا دبٮ 

  :ٰفؼٺ. ؼـ چٽیٿ ضیٿ ؼـ زٍٽبڀً سیك ٌؽٺ ڂ ٤فیؽٺ

  !ٌځبوی؟ ض٭ی٭ز؟! ټٵڅ اِالً زځیٿ زیك ـڂ ټی -

ٍز ؼ. ثب اڀٵوفي ـا ثڅ وٽز دځدفڄ زفغبڀؽ ڂ دبوػی ڀؽا

ڂ ټدؽؼاً ټبٌیٿ ـا اوشبـر  ٨زـا ثڅ ثبقی ٴف ًٸج ٌّز

ٰڅ ثڅ ضفٰز ثیب٨شؽ غڃاوشٻ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ  ٰفؼ. ٬جٷ اق آپ

ٌڃٺ اټب چځٵبٺ ٍٰیؽپ ؼوشٵیفڄ ثب ؼـِ ٩٬ٷ ټڃاخڅ ٌؽٺ. ثب 

ای ثڅ ٌیٍڅ ٰڃثیؽٺ ڂ ثب غٍٻ ثڅ اڂ ٰڅ  ٧ٰ ؼوز ٔفثڅ
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ؼ قټكټڅ ڂ ٰف غیبٶ اق ا٠ّبة غفاةِ ټٿ ـاڀځؽٴی ټی ثی

  :سڇؽیؽڂاـ ٸت قؼٺ

چبر  ٰځی؟! ٰدب ؼاـی ټیفی ټٵڅ ضف٦ زفا ؼـ ـڂ ثبق ڀٽی -

  !سٽڃٺ ڀٍؽ؟

  !سٽڃٺ ڀٍؽ -

ای ٠ّجی ٰفؼٺ ڂ وفٺ ـا ثڅ وٽزِ ٌیٍڅ  سٯ غځؽڄ

ـاڀځؽٴی  ٘فق  چبیً ڂ ضشی زفغبڀؽٺ. ـ٨شبـي، ضف٦

سٯ  -ٰفؼڀً س٥ییفی ڀٱفؼڄ ثڃؼ؛ چٽسځبپ ٤فڂـ ؼـ سٯ

ثب ایٿ س٩بڂر ٰڅ ضبٶ، ڀٵبچً ڀیك قؼ  ضفٰبسً ټڃج ټی
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ټىیف  چبی سٱفاـیِ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثب ؼیؽپ ټ٥بقڄوفؼی ـڀٳ 

  :وٽشً زفغیؽٺ ڂ ٸت قؼٺ ،ټبپ غبڀڅ

  .غڃاوشٻ غڃڀڅ ثفٺ، ثكپ ث٥ٷ چٽیٿ خب دیبؼڄ ټیٍٻ ڀٽی -

ی ڂوٗ،  چبی ټبٌیٿ ـا ١٨بٶ ٰفؼ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ آیځڅ ٰځشبٮ

ٌیفیځی ٨فڂٌی ـڂ  ی . ڀٵبچی ثڅ ټ٥بقڄٍٰیؽ ټبٌیٿ ـا ٰځبـ

ثڅ ـڂ ڂ وذه وڃدف ټبـٰز ٰځبـي اڀؽاغشٻ. ٌؽیؽ ؼٸٻ 

ای ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ایٿ اټف ٌبیؽ ؼـ  چڃن ڀڃٌبثڅ ڂ ٌیفیځی غبټڅ

غڃاوز  آټؽ، اټب ؼٸٻ ټی آپ ټڃ١٬یز ٰٽی ثڅ ؼڂـ اق ٠٭ٷ ټی

 ثب  چب ثب غڃـاٰی غڃؼ ـا آـاٺ ٰځٻ. ٬جٷ اق ٌفڂٞ ټدؽؼ سځً

  :قؼٺ تٸ ټبٌیٿ ی ٌؽڄ ٩٬ٷ ؼـ ثڅ اٌبـڄ
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  .٩٬ٹً ـڂ ثبق ٰٿ -

 ټٿ وٽز ثڅ ـا وفي  وڃئیر ـا اق ټبٌیٿ غبـج ٰفؼ،

 ثڅ ـا ؼوشً ٨فټبپ، ثف ثبقڂاي ؼاؼپ ٬فاـ سٱیڅ ثب ڂ زفغبڀؽ

 ؼاؼ زفغی ٰبوڅ ؼـ ـا ـڀٵً ټٍٱی زٍٽبپ  .قؼ زبڀڅ قیف

دفڂا غیفڄ ثڅ ټٿ  ثیفڂپ ؼاؼپ ڀ٩ىً ثڅ ٘ڃـ ٰال٨څ، ثی ثب ڂ

چبیً ٴف٨شڅ  ثیٿ زٍٻ ٺ ـا قیف ؾـڄا ٬ؽـ ٘ڃالڀی زڇفڄ آپ .ٌؽ

  .ٰفؼٺ ٯای ثڅ ؼـوشیِ ٜبچف غڃؼ ٌ ٰڅ ٸطٝڅثڃؼ 

  .چبٺ سٽڃٺ ڀٍؽڄ ٴ٩شٻ ٰڅ، ضف٦ -
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اق اڂ ـڂ ثفٴفؼاڀؽٺ ڂ ټدؽؼاً ثڅ ٌیفیځی ٨فڂٌی ڂ ٠بثفیځی ٰڅ 

ٌؽڀؽ زٍٻ  خب غفج ټی چبی ضبڂی ٌیفیځی اق آپ ثب ٰبـسٿ

څ ؼـ آپ ٸط٬ٝؽـ چٻ ٰڅ ٰیبپ ـا ؼڂوز ؼاٌشٻ  ؼڂغشٻ. چف زڅ

 ثڃؼٺ غڃؼ ثطف ؼـ .یٯ ثىشڅ ٌیفیځی ـا ثڅ اڂ سفخیڅ ټی ؼاؼٺ

  :ٌٱىز چٻ ؼـ ـا اٺ ٨ٱفی ټبڀِٟ ِؽایً ٰڅ

  !زځؽ وبٸشڅ ضڃا؟ -

ڄ ڂ ثڅ زفغیؽای ثڃؼ؟ ثڅ وٽشً  آپ ؼیٵف زڅ وؤاٶِ ثی ټ١ځی

ڀٵبڄ ثڅ اڂ  ثب ټی غڃاوشٻ.  زٍٽبپ دفوٍٵفي ڀٵبڄ ٰفؼٺ

. ثب ایٿ ٰالٺ ثڃؼ یؽڄای دفو زڅ وؤاٶِ ټىػفڄ ٩ڇٽبڀٻث

٨فاټڃي  ٴ٩ز ټفا ؟ ټثالً ټیغڃاوز زڅ زیك ـا اثجبر ٰځؽ ټی
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اټب آپ زٍٽبپ دفوٍٵف  ثڃؼ؟ ضشی وځٻ ـا اق یبؼ ثفؼڄ ڂ

اي ٴف٨شڅ ٰڅ  ـویؽ؛ اڀٵبـ ثبقی اڀٵبـ ٰڅ خؽی ثڅ ڀٝف ټی

ټدؽؼاً ؼوشً ـا قیف زبڀڅ قؼ ڂ ثڅ ټٿ غیفڄ ٌؽ. زٍٽبڀٻ ـا 

ٰڅ ٰال٨څ ڀ٩ىٻ ـا ثیفڂپ  ؼـ ٰبوڅ زفظ ؼاؼٺ ڂ ؼـضبٸی

  :ؼاؼٺ ثڅ ٘ڃـ ٬بٟ٘ ٸت قؼٺ ټی

  !ثیىز ڂ چٍز ـڂ سٽڃٺ ٰفؼٺ -

زٍٽبڀً ـڀٳ س١دت ثڅ غڃؼ ٴف٨ز ڂ ثب اڀؽاغشٿ وڃئیر 

چب ـا ٰٽی دبییٿ ؼاؼ. ټدؽؼاً وڃییر ـا  ؼـ ټبٌیً، ٌیٍڅ

 ـا وڃییر ثڅ آڂیكاپ  ی ثىز ڂ ثب غفڂخً اق ټبٌیٿ، ضٹ٭څ

  .ؼاؼ زفغی اڀٵٍز ؼـ
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فیٿ سڃٸؽر ـڂ، سڃٸؽ ثیىز ڂ چٍز وبٸٵیز ـڂ آغ -

 یبؼسڅ؟ 

ؼچبڀٻ ـا ثفای سأییؽ ثبق ٰفؼٺ اټب ثب ڀیبټؽپ ٰالٺ ثڅ قثبڀٻ، ثب 

ی سڃٸؽ ٴٍشٻ.  ی ؾچځٻ ثڅ ؼڀجبٶ دفڂڀؽڄ ضیفر ؼـ ټیبپِ ٩ِطڅ

ڀجڃؼ ٰڅ ڀجڃؼ؛ چیر غب٘فڄ ڂ ضشی سّڃـی اق آغفیٿ سڃٸؽِ وف 

ثیىز ڂ ڀڅ وبٶ وٿ  ؼاڀىشٻ آټؽ ڂ سځڇب ټی اٺ یبؼٺ ڀٽی ٴف٨شڅ

ی چدؽڄ وبٸٵی ڂ  ی سڃٸؽ، چٽبپ غب٘فڄ ؼاـٺ. آغفیٿ غب٘فڄ

سڃاڀىشٻ ثٵڃیٻ.  آپ ـڂق ڀطه ثڃؼ ڂ اټب ؼـ آپ ٸطٝڅ زڅ ټی

غڃاوز ثڅ زڅ زیك ثفوؽ ٰڅ ایٿ  اڂ ثب دفوً ایٿ وڃاٶ ټی

  .ؼاؼ زځیٿ آقاـٺ ټی
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  .یبؼر ڀیىز... ټٍػُ ثڃؼ! ثٍیٿ سڃی ټبٌیٿ ټیبٺ وفیٟ -

ٰكی ـا ثبق ٰفؼ ڂ ثٹ٩ڃـ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽ. وذه ٩٬ٷ ټف

ٰڅ ٨فِز ٰځٻ ټٿ ڀیك دیبؼڄ ٌڃٺ ؼقؼٴیف ټبٌیٿ ـا  ٬جٷ اق آپ

 ثب وڃئیر ؼـ ؼوشً قؼ ڂ ؼوشی ثفای ټٿ سٱبپ ؼاؼ. 

٠٭ٹً ـا اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼ یب چڃن ثبقی ثڅ وفي قؼڄ ثڃؼ 

ؼاؼ؟ خؽا اق وڃاٶ ٰیبپ،  ٘ڃـ ټفا ؼـ سځٵځب ٬فاـ ټی ٰڅ ایٿ

ٌؽ  ٌؽر ټ٥ٍڃٶِ ڀجڃؼِ غب٘فار سڃٸؽٺ ٌؽ. ټٵف ټی ؾچځٻ ثڅ

ی سڃٸؽ ثڅ یٱجبـڄ اق ؾچځٻ دبٮ ٌڃؼ! ثڅ ضشٻ  ؼڄ وبٶ غب٘فڄ

ـا  ٬ؽـی ؼـ ٨ٍبـ ثڃؼٺ ٰڅ ؾچځٻ ټٍڃي ٌؽڄ ڂ چٽڅ زیك آپ

   .سڃاڀىز ثبٌؽ پ ڀٽیآاق یبؼ ثفؼڄ ثڃؼ... ٤یف اق 
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ـثٟ وب٠شی ثب غڃؼ ٰٹځدبـ ټیف٨شٻ سب ٠ٹشی ټځٙ٭ی ثفایِ ڀجڃؼِ 

سف اق ثبـ دیً  چف ثبـ غٍٽٵیٿاٺ ثیبثٻ اټب  ڄ سڃٸؽِ ٴؿٌشڅؼ

ټی ٴف٨شیٻ ٌؽٺ. اِال ڀجڃؼِ غب٘فار ـا ٰڅ ٨بٰشڃـ   وفٴٍشڅ

سڃاڀىز  ای ټی وڃاٶِ ٰیبپ ڂ ؼاڀىشٿ خڃاةِ ټٿ زڅ ټ١ځی

! یب اڂ قیبؼی ؼـ ؼـٴیف ٰفؼپِ ؾچٿ ټٿ ټبچف ثڃؼ ؟ؼاٌشڅ ثبٌؽ

 ٸځٵیؽ.  یب یٯ زیك ضىبثی آپ ڂوٗ ټی

ڃاٸً اضىبن ٴٽٍؽٴی ٠ٝیٽی ڂخڃؼٺ ـا ٨فا ده اق و

  .ؼاڀىشٻ ٴف٨شڅ ڂ ٰیبپ ـا ثبثز آپ اټف ثڅ ٌؽر ټ٭ّف ټی

ثب ثبق ٌؽپِ ٩٬ٷ ټبٌیٿ ثڅ وٽز ٰیبپ ٰڅ ٌیفیځی ثڅ ؼوز 

ی ؼـي ـا ثبق ټی ٰفؼ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. ایٿ ټفؼِ ؾچٿ  ؼوشٵیفڄ
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 ؼـ... ؼاؼ اڀدبٺ ـا ضفٰز غڃاڀی ثٹؽ ثڃؼ یب زڅ زیك ٰڅ آپ

 ثف ټفا ضفَ ټفٰكی ٩٬ٷ ټدؽؼ قؼپ ثب ڂ ڀٍىز ټبٌیٿ

 غٍٻِ ثب ڂ ٰڃثیؽٺ ای ٔفثڅ ټبٌیٿ ی ٌیٍڅ ثڅ. اڀٵیػز

ف ڂ سڅ سٹ٭ی و ثی ا٨ٱبـِ اق ٴف٨شڅ ڀٍبر ٰڅ ِؽایٻ ؼـ ڀٍىشڅ

  :ٌؽ ٨فیبؼ ٍٰیؽٺ ټی

ٰځی ایٿ ٸ١ځشی ـڂ؟! ثسڅ ؼڂ وبٸڅ ٰڅ ڀیىشٻ  ؼِ زفا ٩٬ٷ ټی -

  .٨فاـ ٰځٻ! ثبقي ٰٿ

اٺ زىت چبی ثڅ  ڂ غٍٻِ ٰالټیسڃخڅ ثڅ ٸطٿ ٌبٰی  ثی

ٰبـسٿ زىجیؽڄ ـا ٰځؽ ڂ ؼـِ خ١جڅ ٌیفیځی ـا ثڅ قضٽز ثبق 

ٰفؼ. ثب ؼیؽپ ٰیٯ ٰڃزٯِ ؼڂڀ٩فڄ ثڅ خبی ٌیفیځی، ثب س١دت 
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اي ٌؽٺ. یٯ ڀٵبڄ ثڅ ٰیٯ ڂ ټدؽؼاً ڀٵبچٻ ـا  ڂ ثٹ٩ڃـ غیفڄ

ڀٵبچٻ ـا ټیبپ ٰیٯ ڂ ؼوشبپ اڂ  ؽـ٬ ؼڂغشٻ. چف زڅ ثڅ اڂ ټی

ؼاؼٺ ثبق چٻ  ٍٰیؽ ڀڃوبپ ټی بـسٿ ثیفڂپ ټیٰڅ ٰیٯ ـا اق ٰ

  .ٌؽٺ ی ضفٰبسً ڀٽی ټشڃخڅ

ٰڅ ٰیٯ ٰڃزٯِ ٌٱالسی ثب ضٕڃـِ ؼڂ سڃر  ده اق آپ

٨فڀٵی ثفای سكیځً ـا اق خ١جڅ غبـج ٰفؼ، ثب یٯ ؼوز 

ـا ثف ِځؽٸی ٠٭ت   ڀٵڇً ؼاٌز ڂ ثب ؼوز ؼیٵف ٰبـسٿ

ویځی اي ٌؽٺ ٰڅ اڂ ڀیك  اڀؽاغز. آڀ٭ؽـ ثڅ س١دت غیفڄ

ـا ثف دبیً ـچب ٰفؼ ڂ ڂ غیفڄ ؼـ زٍٽبڀٻ ٸجػځؽ سٹػی ٯ ٰی
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ثڅ ٸت ڀٍبڀؽ. غڃاة ثڃؼ یب ـڂیب ـا ڀٽیؽاڀٻ اټب سٿِ ِؽای 

  :چٽیٍڅ ټطٱٽً ؼـ ټیبپِ غیبالسٻ غفاي اڀؽاغز

  !سڃٸؽر ټجبـٮ -

ٰفؼ یب ڂا١٬ب ٠٭ٹً ـا اق ؼوز ؼاؼڄ  ؼاٌز ټفا ټىػفڄ ټی

فؼ ڂ ڂا١٬ب ثڃؼ؟! ٨ٕبی ټبٌیٿ ثفایٻ ثڅ ٌؽر وځٵیځی ټی ٰ

چبی وځٵیٿ اڂ  غڃاوزِ اق قیف ڀٵبڄ ؼـ آپ ٸطٝڅ سځڇب ؼٸٻ ټی

 ٸطٿ ثب ڂ زفغبڀؽٺ اڂ ڂ ٰیٯ ټیبپ ـا ڀٵبچٻ  ثٵفیكٺ.

  :قؼٺ ٸت ٌٱبٰی

  !ٰځی یب قؼڄ ثڅ وفر؟! سڃٸؽ ٰدب ثڃؼ؟ اٺ ټی ؼاـی ټىػفڄ -
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٘فش ٠الټز وڃاٶ ـا  غځؽ ؼیٵفی ثڅ ٸت ڀٍبڀؽ ڂ ٌٽِٟ سٹع

وڃاٶ... ثڅ ضشٻ ٰڅ وځٻ ـا ثڅ  ـڂی ٰیٯ ٴؿاٌز. ٠الټز

وػفڄ ٴف٨شڅ ثڃؼ ٰڅ اڀشػبثً ثفای ٌٽٟ ایٿ زځیٿ ټٕطٱبڀڅ 

ټبڀىز. ؼوز ؼـ خیت ثفؼ ڂ ٨ځؽٮِ ٘الیی ـڀٵً ـا  ټی

چبی ـڂی ٨ځؽٮ ڂ ضشی ڀڃٞ ؼوزِ  غبـج ٰفؼ. ثب ؼیؽپ ٘فش

ٴف٨شٿ ٨ځؽٮ ټیبپِ اڀٵٍشبڀً، غب٘فار سػیٹی ؼـ ؾچځٻ قڀؽڄ 

ا اق ټیبپ ٸجبڀً وػشی ویٵبـ ـ ٌؽ، یبؼِ آپ ـڂقچبیی ٰڅ ثڅ

 ـا ٨ځؽًٰ  ف ثبـ ثب وٽبخز ثیٍشفی آسًچؼاٌشٻ اڂ  ثف ټی

١٬بً ڂا ،ٍٰیؽ آسً ثڅ ٰڅ ـا ٌٽٟ  .ٍٰیؽ ټی ویٵبـ ثڅ

غڃاوز چف زڅ  اضىبن ض٭بـر ٰفؼٺ ڂ سځڇب ؼٸٻ ټی
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چب  سف اق آپ ٨ٕب ڂ ضٕڃـِ ٰیبپ ؼڂـ ٌڃٺ. چف زڅ ثبڀیڅ وفیٟ

بٌیٿ اضىبن ٰڃزٱی ثیٍشف ټی ٴؿٌز ثیٍشفِ ؼـ آپ ټ

  !چبی ٨فاـ دیً ـڂیٻ ثىشڅ ٌؽڄ ثڃؼ ٰفؼٺ اټب ـاڄ ټی

. ٰفؼ ڀٵبچٻ ټځشٝف چبی زٍٻ ثب ڂ ٍٰیؽ وٽشٻ ثڅ ـا  ٰیٯ

آڂـؼ. وٱڃر زبـڄ ٰبـ ڀجڃؼ ڂ ضشیِ  ز ٌڃـي ـا ؼـ ټیٌؼا

اٺ ؼـ آپ ٸطٝڅ ٨فټبڀی ؼاؼ دبوػی ؼڀؽاپ ٌٱٿ  ٠٭ٷ ڀیٽڅ ٰبـڄ

چبی ٤فڂـٺ ثیً اق  ڄثبیؽ ثڅ اڂ ؼاؼڄ ٌڃؼ سب ضؽا٬ٹً غفؼ

ڂاـ  ای اق وف غٍٻ ٰفؼٺ ڂ ١٘ځڅ ایٿ دبیٽبٶ ڀٍڃؼ. غځؽڄ

  :غٙبثً ٴف٨شٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 310 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀڅ اڀٵبـ ڂا١٬ب ٠٭ٹز ـڂ اق ؼوز ؼاؼی! یڅ ثبـ ټیٵی ؼیؽاـ  -

غفی،  ثڅ ٬یبټز ث١ؽ ټیبی ټیٵی ضف٦ ؼاـٺ ڂ ٰیٯ ټی

غڃاٺ  ټٍػّڅ ثب غڃؼر زځؽ زځؽی؟! ٩٬ٷ ؼـ ـڂ ثكپ ټی

  .ؽ ثٵیف ڂ ټىػفڄ ثبقی ؼـ ثیبـثٍیٿ ثفای غڃؼر سڃٸ .ثفٺ

٨ٱف ٰفؼی زفا اټیف سڃ ـڂ آڂـؼ دیً ټٿ؟ چف زځؽ اآلپ چف  -

ٰځی، اټب ؼٸٻ  زیكی ثٵٻ سڃ ثفای غڃؼر ٘ڃـِ ؼیٵڅ سّڃـ ټی

  .غڃاوز ث١ؽ ؼڂوبٶ ٰیٯ سڃٸؽر ـڂ ټٿ ثٵیفٺ ټی

ثب زٍٻ ثڅ ٰیٯ ڂ ٌٽٟ ؼـضبٶ وڃقي اٌبـڄ ٰفؼ ٰڅ ثبق 

ةِ ڀیٽڅ وڃقٺ ـا اټشطبپ چٻ چیىشفیٯ غځؽیؽٺ. ؼاٌز ا٠ّب
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ثفیؽڄ  -چبیٻ ثفیؽڄ ٰفؼ یب ڂا١٬ب خؽی ثڃؼ؟! ټیبپ غځؽڄ ټی

  :قټكټڅ ٰفؼٺ

غڃایؽ ټځٻ   ٌٽب ڂا١٬بً ؼیڃڂڀڅ ٌؽیٿ، چٻ سڃ چٻ اټیف ټی -

االپ... االپ اڀشٝبـ ؼاـی ٌٽٟ ٨ڃڀز ٰځٻ ڂ ٰیٯ  .ؼیڃڂڀڅ ٰځیؽ

سفڄ  ٍٰی؟ ـ٨شبـر اق یڅ ثسڅ چٻ ټىػفڄ ثجفٺ؟ غدبٸز ڀٽی

   ٰځی؟ ... ٨ٱف ٰفؼی ثب ایٿ ٰبـ ؼاـی ټٿ ـڂ سط٭یف ټیٰیبپ

 ڂا١٬بً  ثٹځؽسف غځؽیؽٺ ڂ ثڅ ٰیٯ ؼـ ؼوشً اٌبـڄ ٰفؼٺ.

ثڃؼ ڂ ؼیڃاڀٵی اٺ ـا ؼاٌز سطفیٯ ټی ٰفؼ. ؼـ  ؼاـ غځؽڄ

ـا  اٺ ضیځی ٰڅ ؼوشٻ ـا خٹڃی ؼچبڀٻ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ سب غځؽڄ

  :ٴ٩شٻ چب ٰځشفٶ ٰځٻ ؼـ ټیبپ ٬ڇ٭ڇڅ
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یٻ اٸٱی ٰیٯ سڃٸؽ ثػڃـیٻ اڀٵبـ زیكی اآلپ ټثالً ثٍیځ -

  ...ڀٍؽڄ؟! ڂا١٬بً ؼیڃڂڀڅ ٌؽی سڃ

غځؽیٻ ڂ ثڅ ٠ٽؽ ؼـ زٍٽبڀً غیفڄ ٌؽٺ سب  چٽسځبپ ټی

چبیً اق  ٴبچٻ غٍٽٵیٿ ٌڃؼ، اغٻ چبی ثی ٰٽیِ اق غځؽڄ

آټیك ټٿ ؼـ چٻ ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ چف آپ  چبی سڃچیٿ غځؽڄ ڂ ضف٦

چبیً  چٽبپ اغٻاڀشٝبـ ؼاٌشٻ ثڅ سځؽی ثڅ ټٿ ثفٴفؼؼ اټب ثب 

  :اٌبـڄ ثڅ ٌٽٟ ـڂی ٰیٯ قؼ ڂ آچىشڅ ٴ٩ز

  .٨ڃر ٰٿ ٌٽٟ آة ٌؽ ـڂی ٰیٯ -
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ؽی ؼوز ثڅ ویځڅ خثب ضبٸز . اٺ اق اِفاـي ثځؽ آټؽ غځؽڄ

اڀٵبـِ ٰڅ یػٻ ؼـ ټ٭بثٹً آة ٌؽڄ ڂ  .اي ٌؽٺ قؼٺ ڂ غیفڄ

ؼٸشځٵیِ ثىیبـٺ ثفای چٽّطجشی ثب اڂ، خبیً ـا ثڅ غٍٻ ؼـ 

 ـ٨شبـی اق غٍٻ ثڃؼ؛ ؼاؼڄ  ٰفؼ ٸڇٻ ټیټ٭بثٷِ ٰىی ٰڅ ؼاٌز 

 . ؼاٌز اِفاـ ٰبـي ثڅ ڂ ٴف٨شڅ وػفڄ ثڅ ټفا ٰڅ

ي ؼاٌز ٰڅ ټفا ټدبة ڂخڃؼ ؼـ ٰبـیكټبیی زڅ ؼاڀٻ ڀٽی

اٺ ـا ثڅ ٰبـِ ثیبڀؽاقٺ ڂ ؼـ ڂ٬بضز ثب اڂ ڂاـؼِ  ٰفؼ ٸدجبقی ټی

ـ٬بثز ٌڃٺ. ؼـ چٽبپ ضبٶ ٰڅ غیفڄ ثڅ زٍٽبڀً ثڃؼٺ ٌٽٟ 

 ٌٽفؼڄ ٌٽفؼڄ ڂ  ٰڅ ثب ٨بِٹڅ ڂ ؼـضبٸیـا وفیٟ ٨ڃڀز ٰفؼٺ 

  :قؼٺ ٸت ٰڃثیؽٺ ټی چٻ ثڅ ـا چبیٻ ؼوز
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  !غڃای آچځٳ سڃٸؽٺ ثػڃڀٻ؟ ټی -

ٰیبپ ٰیٯ ـا ـڂی ؼاٌجڃـؼ خٹڃی ټبٌیٿ ٴؿاٌز ڂ 

ضف٦ غڃؼي ـا ثڅ وٽز ټٿ ٍٰیؽ. یٯ آپ اضىبن  ثی

 ڂ ٨فڂـیكی ؼـضبٶِ ٬ٹجٻ اي ټ٭ؽټڅ ثی ڀكؼیٱی اق ٰفؼٺ 

 زڅ غڃاوز ټی ٰڅ ثڃؼ ٰځٱبي ضبٶِ ؼـ ضیفر ثب زٍٽبڀٻ

 ټٿ ڂ ٍٰیؽ دیً ؼاٌجڃـؼ ٰفؼپ ثبق ثفای ـا ؼوشً. ٰځؽ

ثب ِؽا ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ. یٯ  ـا اٺ ٌؽڄ ضجه ڀ٩ه آٌٱبـا

ض٫ سځ٩ه ـا ثڅ  ،جڃؼ ؼـآڂـؼ ڂ ثب ٨بِٹڅ ٴف٨شځًزب٬ڃ اق ؼاٌ

ټی ٰفؼٺ  ټٿ ثبقٴفؼاڀؽ. ثڃی ٠ٙفي ـا قیف ټٍبټٻ اضىبن

  .وبغز ا ثفایٻ ؼٌڃاـ ټیپ اټف ڀ٩ه ٍٰیؽ ـبڂ چٽ
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ی  قیف زٍٽی ڀٵبچٻ ٰفؼ ڂ ټٿ غڃؼ ـا ثبثزِ ضبٸزِ سفویؽڄ

اٺ ثڅ ٌؽر وفقڀً ٰفؼٺ.  آٌٱبـ ڂ ٰالٺ ثځؽ آټؽڄ

ز ٰڅ یٯ آپ سٽبٺ خىبـسٻ ٌاي ضٱٻ دشٱی ـا ؼا ڀكؼیٱی

ِطجشی ثب اڂ ـا ؼـ چٻ ٰڃثیؽڄ ثڃؼ. ؼـ ضیځی ٰڅ ٰیٯ  ؼـ چٻ

ثف ٨ٕبی ټبٌیٿ ثفیؽ ِؽایً وٱڃر ضبٰٻ  ـا ثب ؼ٬ز ټی

  :ـا ؼـ چٻ ٌٱىز

ٰبـِ اٌشجبچی ٰفؼی ؼڂثبـڄ اڂټؽی وف ـاڄ ټٿ، اڂپ چٻ ثب  -

  .ایٿ ضبٸی ٰڅ چځڃق ؼاـی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 316 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼیٵف ثه ثڃؼ. ټؽاٺ اؼ٠ب ؼاٌز وف ـاچً آټؽڄ ثڃؼٺ ڂ چیر 

ؼاڀىشٻ اڂ ؼـ  غڃاوز ثبق چٻ سٱفاـ ٰځٻ ٰڅ ټٿ، ڀٽی ؼٸٻ ڀٽی

  آپ دبـٮ ٰؿایی اوز!

 ـا اي ټؤؼثبڀڅ ٜبچف ثڅ چبی ٿسڃچی آپ سطٽٷِ ا٠ّبثٻ 

 ـا چبیٻ ؼوز ڂ ٴىیػشٻ ا٨ىبـ ڂا٬ٟ ثڅ آپ یٯ ؼـ. ڀؽاٌز

 -بٌیٿ ٰڃثبڀؽٺ. ؼـؼ ؼـ سٯټ ی ٌیٍڅ ثڅ وف٠ز ڂ ٔفة ثب

چبیٻ ټی دیسیؽ اټب اڀٵبـ ٰڅ اغشیبـٌبپ ؼوز ټٿ  سٯ اڀٵٍز

ڀجڃؼ ڂ ثب وف٠زِ ڀڃـ غڃؼ ـا ثڅ ٌیٍڅ ڂ ؼـ ثىشڅ 

اٌشٻ ثفای غفڂج ٌیٍڅ ـا ٰڃثبڀؽڀؽ. ؼـ ضیځی ٰڅ ٬ّؽ ؼ ټی

  :ثب ؼوز ؼـ چٻ غفؼ ٰځٻ سٱفاـڂاـ ٨فیبؼ قؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 317 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃاٺ ثفٺ ثبق  ثبق ٰٿ ایٿ ؼـ ـڂ! ٰیبپ ؼـ ـڂ ثبق ٰٿ!ټی -

  !ٰٿ

ای  ٌؽ ٸطٝڅ چب ٰڅ ؼـ وفٺ سٱفاـ ټی چب ڂ ٔفثڅ ِؽای خی٣

چبی ٠ّجی وڇٽٵیٿ ثبقٺ ثڅ وفا٤ٻ  ٴٽبپ ٰفؼٺ آپ ضٽٹڅ

چب ڂ سُٿ ِؽایٻ ا٨كڂؼڄ  اغشیبـ ثڅ وف٠زِ ٔفثڅ آټؽڀؽ ڂ ثی

 ٌؽ.

ثب ٩٬ٷ ٌؽپ ڀبٴڇبڀی ؼوشبڀٻ ٌڃٮ قؼڄ ِؽایٻ ـا ؼـ ٴٹڃ  

غ٩څ ٰفؼٺ. یٱجبـڄ سٽبٺ سځٻ ٩٬ٷ ٌؽ ڂ ٬ؽـر اڀدبٺ چیر 

سڃاڀىشٻ سٱبپ ثػڃـٺ ڂ ڀڅ ضشی  ٰبـی ـا ڀؽاٌشٻ. ڀڅ ټی

 ای٩ب ـا   ٩٬ٹی ضٱٻ ٰیبپ چبی ؼوز  سڃاڀىشٻ ڀ٩ه ثٱٍٻ. ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 318 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ټطٱٽً ڃيآ٤ ڂ ٰفؼڄ ټځٟ ضفٰز اق ټفا ٰڅ ثڃؼڀؽ ٰفؼڄ

 ٘ڃٶ ای ثبڀیڅ زځؽ  .ثػڃـٺ سٱبپ ټشفی وبڀشی ٴؿاٌز ڀٽی

 ؼـٮ ٰځٻ ؼـ زڅ ټڃ١٬یشی  ثفوؽ ټ٥كٺ ثڅ ٨فټبپ سب ٍٰیؽ

اٺ  چبیٻ ا٨شبؼڄ ڂ ټڃچبیٻ ثف ٌبڀڅ . ٌبٶ اق وفٺ ثف ٌبڀڅثڃؼٺ

ـیػشڅ ثڃؼ. ٰیبپ ؼڂ ؼوشٻ ـا ؼـ ویځڅ خٽٟ ٰفؼپ ڂ ثب 

ي ٍٰیؽڄ ثڃؼ. ِؽای غٍٿ ټڇبـٌبپ ثڅ ڀڃ٠ی ټفا ؼـ آ٤ڃ

  :ٌؽ چبیٻ ٴڃي ی ـڂاڀڅ ڂاـ قټكټڅ  ڂ

 ٰٿ ٰځشفٶ ـڂ غڃؼر! ثبي آـڂٺ! ٌٱىز ٌیٍڅ  ڂضٍی -

  !ٰځٿ ؼٺ ؼاـپ ڀٵبڄ ټیټف



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 319 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اي  چبی ٩٬ٷ ٌؽڄ چبیی ٰڅ اق قیف ؼڀؽاپ ده اق ضف٦ 

٤فیؽ سبقڄ ثڅ ؼـٰی اق ټڃ١٬یز ـویؽٺ ڂ ٨ڇٽیؽٺ  ټی

بٶ ثفؼٺ. آ٤ڃًٌ ټٰ ثبیىز غڃؼ ـا اق زځٵبٶ اڂ ـچب ټی ټی

چبیً ؼاٌشٻ  چب ٴفٺ ڀجڃؼ؛ یػجځؽاپ ثڃؼ! اق ٨ٍبـِ ؼوز ٴؿٌشڅ

یع ټی قؼٺ ڂ چٽیٿ اټف ټڃخت ٌؽڄ ثڃؼ ڀشڃاڀشٻ ٰالټی 

چبیً  وػٿ ثٵڃیٻ. س٭الیی قؼٺ سب غڃؼ ـا اق ضّبـ ؼوز

ـ غڃؼ ٨ٍفؼ ڂ ثب٠ث ٌؽ ٠ٙفِ سف ټفا ؼ آقاؼ ٰځٻ، اټب ټطٱٻ

سڇڃٞ ٌؽیؽی  ټٍبټٻ ـا دف ٰځؽ. ؼـ آپ ٸطٝڅیً آٌځب

ی  ٴفیجبڀٻ ـا ٴف٨شڅ ڂ چف آپ ڀكیٯ ثڃؼ ټطشڃیبر ټ١ؽڄ

اٺ ـا ـڂی ؼوشبپ ٰیبپ ٰڅ ؼڂـ سځٻ ضٹ٭څ ٌؽڄ ثڃؼ ثبال  غبٸی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 320 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثیبڂـٺ. ٴفوځٵی ڂ ٧١ٔ ڂ اق یٯ وڃ ٨ٍبـچبی ٠ّجی ثف 

چبیٻ  وفٺ آڂاـ ٌؽڄ ڂ ضبال ٰڅ ٠ٙفِ سٹع ٰیبپ زبٌځی ڀ٩ه

 .ٱځؽڀ ـچبیٻ ای ٸطٝڅ سڇڃٞ ٌؽ ټی  ٌؽڄ ثڃؼ ثب٠ث

 وفي ثف ضشٻ ثڅ ٰفؼ ټی قټكټڅ ٴڃٌٻ ؼـ ؼیٵف ٰالٺ یٯ 

آڀ٭ؽـ  اټب ٰځؽ ـچبیٻ ثكڀٻ ٨فیبؼ غڃاوشٻ ټی !آڂـؼٺ ټی ثبال

ټطٱٻ ؼوز چبیٻ ـا ؼـ ویځڅ اٺ خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ضشی 

ڀ٩ه ٍٰیؽڀٻ ثف ضىبةِ قڂـ ثڃؼ ڂ سځڇب آچىشڅ ؼـ دبوع 

  :ٰالټً قټكټڅ ٰفؼٺ

  !ڂٸٻ ٰٿ ؼاـٺ ثبال ټیبـٺ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 321 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٌؽپ یٯ ٸطٝڅ  ٌٷڃش اضىبن ٰفؼٺ خب غڃـؼ ڂ اق ڂٔثڅ 

سب غڃاوشٻ غڃؼ ـا ٰځبـ ثٱٍٻ  .ای ؼوشبڀً ټٍػُ ثڃؼ

ؼوز ڀٱٍیؽ ڂ ٨ٍبـِ ؼوشً ـا ثبق چٻ ثڅ ؼڂـ ټٿ ټطٱٻ 

 ٴڃٌٻ ؼـ ڂاـي قټكټڅ ِؽای ٰفؼ. وفي ـا دبییٿ آڂـؼ،

ټڃـ ٌڃؼ ڂ ثیٍشف ثف ضهِ سڇڃٞ ا٨كڂؼڄ  -ټڃـ سځٻ ٌؽ ثب٠ث

  .ٌڃؼ

  !غڃـڄ؟ اق ټٿ ضبٸز ثڅ چٻ ټیایٿ ی١ځی  -

قؼ ٰڅ ٨فِز ضالخی ضف٦ اڂ ڂ  اٺ خڃي ټی ٬ؽـ ټ١ؽڄ آپ

غڃاوشٻ چف زڅ  خف ڂ ثػث ؼـ آپ ٸطٝڅ ـا ڀؽاٌشٻ ڂ سځڇب ټی

سف ٠ٙفی ٰڅ ؼـ آپ ٸطٝڅ ثؽثڃسفیٿ ٠ٙف ؼـ ڀٝفٺ آټؽڄ  وفیٟ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 322 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثڃؼ ـا اق ټٿ ؼڂـ ٰځؽ! سٱبپ ټطٱٽی ثڅ سځٻ ؼاؼٺ سب ؼوز 

ً ثفای ثبـ آغف قڂـٺ ـا قؼٺ سب اق سڃخڅ ثڅ ٰالټ ثٱٍؽ ڂ ثی

  :ؼوشً ـچب ٌڃٺ

  !غڃـڄ! ڂٸٻ ٰٿ ڂا١٬بً ضبٸٻ ؼاـڄ ثڅ چٻ ټی -

چبیً ٰڅ ثڅ  دڃقغځؽ ِؽاؼاـي ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ ڂ ڀ٩ه

 ٬ؽـ آپ  ٌؽ ټڃچبی سځٻ ویع ٌڃؼ. غڃـؼ ثب٠ث ټی ٴڃٌٻ ټی

 سٍػیُ ٌؽ ټی آٌٱبـاً ٰڅ ٍٰیؽ ټی ڀ٩ه ٴڃٌٻ ؼـ وفیٟ

 اڂٔبٞ سطٽٷ ٸطٝڅ آپ ؼـ اټب وز ٠ّجبڀیټفٲ  ضؽ سب ؼاؼ

 ِؽای  .ثڃؼ ثكـٲ ٰڃچی ٰفؼپ خب ثڅ خب چٽبڀځؽ ټٿ ثفای



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 323 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ی  سفیٿ ڀ٭ٙڅ ٱٽً ٰڅ ؼـ ڀكؼیٯټط ڂ ټ٥فڂـ چٽیٍڅ

  :آټؽ  اٺ دػً ٌؽڄ ثڃؼ ثڅ ٴڃي ٌځڃایی

اټیف ثڇز ٴ٩شڅ ټٿ ؼاـٺ اقؼڂاج ټیٱځٻ، ثب ایٿ ضبٶ زفا  -

 اڂټؽی؟ 

ثفای ٰځشفٶ غڃؼ  چبیٻ چٽیٿ ضف٦ ٰب٨ی ثڃؼ سب سٽبٺ سالي

اٺ ثڃؼ ڂ ڀجڃؼ ـا ـڂی  چف زڅ ؼـ ټ١ؽڄ  .ثكڀٻ ٫٠  چیر ٌڃؼ ڂ

 .ؼوشبڀً ثبال آڂـؼٺ

ای ؼـ چٽبپ  اڂ اڀٵبـ ؼـ ٌڃٮ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ قیفا زځؽ ثبڀیڅ 

ثب ؼیؽپ ټٿ ٰڅ ټؽاٺ  .ضبٸز سځڇب ٨ٍبـِ ؼوشبڀً ٰٽشف ٌؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 324 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼـضبٶ ٫٠ قؼپ ثڃؼٺ ؼوز چبیً ـا ثڅ وف٠ز ٍٰیؽ ڂ ٩٬ٷ 

وفٺ ثڅ ثیفڂپ سڅ قؼ. ؼـ ـا ٴٍڃؼٺ ڂ ثب غٻ ٰفؼپ ټفٰكی ـا 

اٺ ـا ثیفڂپ ـیػشٻ. ټ١ؽڄ ڂ ٴٹڃیٻ  ؼـڂپ ټ١ؽڄ ِ چبی آة ټبڀؽڄ

وڃغز ڂ وفٺ اق ٌؽر ؼـؼ ؼـ ضبٶ اڀ٩دبـ ثڃؼ.  ٌؽیؽ ټی

ِؽای ثبق ٌؽپ ؼـ ٰیبپ ـا ٌځیؽٺ اټب اِالً اڀفلی ڀؽاٌشٻ 

  .ثڅ قټیٿ غیفڄ ثڃؼٺ ،٘ڃـ غٻ ٌؽڄ ضشی ِب٦ ٌڃٺ ڂ چٽبپ

  :٨ٍفؼٺ ٰڅ ِؽایً ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ اٺ ـا ټی ب ؼوز ټ١ؽڄث

  !ثڅ اټیف قڀٳ قؼٺ ؼاـڄ ټیبؼ  -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 325 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ضف٦ ؼـ ـا  ثب آټؽپ ڀبٺ اټیف، ڀٵبڄ سځؽی ثڅ اڂ اڀؽاغشٻ ڂ ثی

 ڂ ٌؽٺ دیبؼڄ ټبٌیٿ اق سځؽی ثڅ  .ٴٍڃؼٺ  ثفای دیبؼڄ ٌؽپ

 ثب ڂ ڀٱفؼڄ ڀٵبچی ٠٭ت ثڅ  ٰیبپ، ڂاٰځً ؼیؽپ ثفای ضشی

 ٰڃثیؽڄ ِؽای. ٴف٨شٻ ـاڄ  ټػبٸ٧ وٽز څث سځؽ چبی ٬ؽٺ

 چٽیٿ ڂ ٌؽڄ دیبؼڄ آپ اق ٰیبپ ؼاؼ ټی ڀٍبپ  ټبٌیٿ ؼـ ٌؽپ

 اق  خب ثٵفیكٺ. چبی سځؽسفی اق آپ ټفا ڂاؼاـ ټیٱفؼ ثب ٬ؽٺ اټف

 ٌؽڄ ؼزبـي ٰڅ ا٠ّبثیثی  ڂ ټ١ؽڄ ٧١ٔ ٌؽر

 ضیٿ ؼـ ٌؽٺ ڀٽی ټشڃخڅ چیر ڂ ثڃؼ ٴیح وفٺ  ثڃؼٺ،

 ضشی  ٰفؼٺ. ټی ثفغڃـؼ ټفؼٺ ثڅ زٵڃڀڅ ثٹځؽٺ چبی ٬ؽٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 326 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثی  ثفایٻڀیك  ټجڇڃسٍبپ چبی ڀٵبڄ ڂ ٴ٩شٿ ؼیڃاڀڅ  ِؽای

  .اچٽیز ثڃؼ

٬ؽـ وفیٟ ٨فاـ ٰځٻ ٰڅ ثبـی ؼیٵف  غڃاوز آپ سځڇب ؼٸٻ ټی

چب ثب وٽبخز ثبق  زٍٽبڀٻ ثڅ زٍٻ ٰیبپ ڂ اټیف ڀیب٨شؽ اټب آپ

  .چٻ ٨٭ٗ ؼاٌشځؽ ضبٸٻ ـا اق ؼڀیب آټؽڀٻ ثڅ چٻ ثكڀځؽ

 جف ٰٿ ٰدب ټیفی؟ ضڃا؟! ِ -

 سځڅ چب آپ ثڅ  چبیً اق ا٨فاؼی ٰڅ غڃاچی ِؽای ټ١ؿـر

چبی  ځبپ ټٿ ثب ٴبٺچٽس اټب ـویؽ ټی ٴڃي ثڅ ٰڃثیؽٺ ټی

 .ثٹځؽسفی ٬ّؽ ؼڂـی اق اڂ ـا ؼاٌشٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثب ؼیؽپ یٯ ٩ِطځڅ  كؼاڀٻ زځؽ ٬ؽٺ ٴ ڀٽی

ٴؿـا، غب٘فار ٴځٵی ثب خبپ ٴف٨شٿ ؼـ وفٺ، ثب٠ث وڃقي 

 . ٌؽ  بڀی اٺٌؽیؽ دیٍ

... ڀٵفیىز ټی ټفا ؼیڃاڀڅ یٯ چٽبڀځؽ آټؽڄ، ثف ٌٱٻ ثب قڀی

اغشیبـ ٬ؽٺ چبیٻ  ثڃؼ ڂ ثی ٌؽڄ اي ثفآټؽڄ ٌٱٻ ټیع ڀٵبچٻ

وىز ٌؽ. ڀ٩ه ثفای سځ٩ىٻ ٰٻ آټؽڄ ڂ ؼـؼ، ٌٱٽٻ ـا ؼـ 

 آپ ٰڅ آغفی ٸطٝڅ سب  ثف ٴف٨شڅ ثڃؼ. ؼوز ثف ٌٱٻ ڀڇبؼٺ ڂ

 اي ثفخىشڅ  ٌٱٻ اڄچٽف ڀٵبچٻ ٰفؼ، ټی ٠جڃـ ٰځبـٺ اق قپ

  ...ـ٨ز دیً
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آټؽ؟ سیف ث١ؽی ـا آپ ټبؼـی قؼ ٰڅ ثڅ  زڅ ؼاٌز ثف وفٺ ټی

چبی سځؽ اق ټٿ  ٨ٍفؼ ڂ ثب ٬ؽٺ سځؽی ڀڃقاؼي ـا ثڅ ویځڅ ټی

 اق ڂ  . اڀٵٍشبڀٻ ضبٶ ثڅ ٌٱٽٻ زځٳ اڀؽاغشڅٴف٨ز ٨بِٹڅ

 خبپ ؾچځٻ ؼـ ٰڅ غب٘فاسی. ټی ٨ٍفؼٺ ـا ٌٱٽٻ ٸجبن، قیف

 اڀٵبـ ٰڅ قټبڀی ٌؽ، ټی اٰڃ وفٺ ؼـ ٰڅ یِؽاچبی ثڃؼ، ٴف٨شڅ

سب ټفا اق  ؼاؼڄ چٻ ؼوز ثڅ ؼوز  ٌبپ چٽڅ ثڃؼ، ٰفؼڄ سڃ٧٬

  !دب ثیبڀؽاقڀؽ

ـویؽ اټب  سفیٿ ٨بِٹڅ ثڅ ٴڃٌٻ ټی ِؽای ٰیبپ اق ڀكؼیٯ

ِؽای ٨فیبؼچبیی ٰڅ ؼـ ؾچځٻ خبپ ٴف٨شڅ ثڃؼ، ثب٠ث ټیٍؽ 
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ِؽای ڀٵفاڀً ثڅ ٴڃي ڀفوؽ. ؼـ آڀی وجٱی ڂخڃؼٺ ـا 

 ؼ ڂ ثب ؼڂ قاڀڃ، ثف قټیٿ و٭ڃٖ ٰفؼٺ.ـثڃ

٨ٍفؼٺ، ٬ٙفڄ اٌٱی  ٰڅ چٽسځبپ ٌٱٽٻ ـا ټی ؼـضبٸی 

 سب ثڃؼ ٰب٨ی ٬ٙفڄ یٯ چٽبپ. زٱیؽ  ڀبثبڂـاڀڅ اق زٍٽبڀٻ

 ڀبآٌځبیی غب٘فار ڂ ثجفؼ یبؼٺ اق ـا ضبٶ قټبپ اٌٯ ی دفؼڄ

  ...ؼچؽ خڃالپ ؼیؽٺ ټ٭بثٹٻ ؼـ

 قؼ ټی ڀٳق چبیٻ ٴڃي ؼـ ٰڅ ٨فیبؼچبیی ثڃؼ، اڂ  ِؽای

 ثفیكڀؽ ٨فڂ سځؽی ثڅ زٍٽبڀٻ اق اٌٯ ٬ٙفار ثڃؼ ٌؽڄ ثب٠ث

  :ی ڀجڃؼپ آپ غب٘فار ـا اڀٱبـ ٰځٻڂا١٬ ٸت قیف ثڇز ثب ڂ
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  ...اٺ... ڀڅ؛ اټٱبپ ڀڅ... ڀڅ! ٰیبپ... ثسڅ -

ای ٰڅ  اٺ ڀٍىشڅ ثڃؼ اټب چٽسځبپ ِطځڅ ٴفټبی ؼوشی ثڅ ٌبڀڅ

آټؽ، ِڃر  ټیای ٰڅ ؼـ غب٘فٺ ٤فیجڅ  آپ ټفؼ ڀبآٌځب، ثب زڇفڄ

اٺ، ٸجػځؽ ـا ثف  ٰیبپ ـا ؼقؼیؽڄ ڂ ثب اٌبـڄ ثڅ ٌٱٻ ثفآټؽڄ

 اٺ غٍٱبڀؽڄ ثڃؼ.  زڇفڄ

آپ ٨ٕبیی ٰڅ ثڅ ڀٝف قؼ. ؼـ سٱیڅ ثڅ ِځؽٸی اي آپ ټفؼی 

آټؽ، ثب ِؽایی ٰڅ ؼـ ؾچځٻ ثڅ ٌؽر آٌځب  ټطٷ ٰبـ اڂ ټی

قؼ ٰڅ ثسڅ ـا ثبیؽ و٭ٗ ٰځٻ ڂ اڂ... اڂ ثسڅ  ثڃؼ، ټؽاٺ ٨فیبؼ ټی

سڃاڀىز آپ غب٘فڄ ی  غڃاوز! اټب... اټب ؾچځٻ ڀٽی ٽیـا ڀ

ٴځٳ ـا ثڅ غڃثی یبؼآڂـ ٌڃؼ، ٨فیبؼچبیً... ٨فیبؼچبی ٰیبپ 
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ٌؽ ڂ ؼوشڃـ و٭ٗ ٰڃؼٰٻ...  چبیٻ ؼڂـ ڀٽی ای اق ٴڃي ٸطٝڅ

  ...اي آپ ټفؼ زڅ ٰىی ثڃؼ؟ آپ ِؽای ٰیبپ ثڃؼ اټب زڇفڄ

 ڀ٩ه ٰٻ آڂـؼڄ ثڃؼٺ، ثب سٱبپ ټطٱٽی ٰڅ غڃـؼٺ ڀٵبچٻ ثڅ

ؼیؽٺ اټب ِؽایً ؼـ  اي ـا ټی زڇفڄ .ی ٰیبپ ثبق ٌؽ زڇفڄ

اٺ ٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ثڅ ثبڀیڅ ڀٱٍیؽ،  ٨فیبؼچبی ٌػُ ؾچځی

ی ٰیبپ ؼـ غب٘فٺ چڃیؽا ٌؽ.  ثبـ ثب زڇفڄ چٽبپ غب٘فڄ ایٿ

چبی  ؼیؽٺ اټب سٱبپ اڀٵبـ ؼاٌشٻ ؼـ ثیؽاـی ٰبثڃن ټی

 سڃاڀىز ثیؽاـٺ ٰځؽ! ؼاؼ چٻ ڀٽی ټطٱٽی ٰڅ اڂ ثڅ سځٻ ټی

ؼیؽټً؛ ٰیبپ ثڃؼ، غڃؼي ثڃؼ! ثڅ  سف ټی ضبٶ ڂأص 

چبیٻ ؼـ چٻ، ٸجػځؽ ټفا  اي سٱیڅ قؼڄ ڂ ثب ٍٰیؽپ اغٻ ِځؽٸی
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ٍٰیؽ، ثڅ ٘ڃـ ڀبٴڇبڀی اق خبیً  ټؽاٺ ؼاؼ ټی .اق ثیٿ ثفؼڄ ثڃؼ

ثفغبوشڅ ثڃؼ ڂ ثب اٌبـڄ ثڅ ؼـ اسب٪ آپ ٰٹٽبسی ٰڅ ټؽاٺ ؼاٌز 

  :ٌؽ ـا ثڅ قثبپ آڂـؼڄ ثڃؼ ؼـ وفٺ سٱفاـ ټی

سڃڀی ثب اڂپ ثسڅ ٰڅ ټ١ٹڃٺ  ٰځی! ڀٽی ثسڅ ـڂ و٭ٗ ټی -

ڀیىز ټبٶ ٰؽڂٺ آ٥ٌبٸیڅ ټٿ ـڂ سی٣ ثكڀی! ثفڂ ثیفڂپ! اق 

قڀٻ ثڅ ٰبـسز چٽیٿ اټفڂق اق ٌف  ؼ٨شفٺ ثفڂ ثیفڂپ... دڃٶ ټی

  !ثسڅ غالَ ټیٍی، ٨ڇٽیؽی ټٿ ـڂ؟ ټٿ ـڂ ثجیٿ ثب سڃأٺ

ایی چٽسځبپ ٌٱٽٻ ـا ټطٱٻ ؼـ ؼوز ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڂ ثب ِؽ

  :ڂاـ ٴ٩شٻ آټؽ، چؿیبپ ٰڅ ثڅ قڂـ ثبال ټی
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اٺ ـڂ  ؼـڂ٤څ... ڀڅ! ثسٻ... ثسٻ قڀؽوز! ڀشڃڀىشی ثسڅ -

  !ڀشڃڀىشی، ڀٽفؼڄ .ثٱٍی، سڃ..

ٰٻ سّبڂیف ټ٭جبٸٻ ثڅ  -ثب ټبر ٌؽپ سّڃیف آپ غب٘فڄ، ٰٻ

زٍٽٻ آټؽ ڂ ؼیؽپ آپ غیبثبپ ثب ٠بثفاڀی ٰڅ چف ٰؽاٺ ثب 

ٰفؼڀؽ، ثڅ  ثڅ ټٿ ڀٵبڄ ټیٴؿاٌشٿ ؼوشٍبپ ثف ؼچبپ اق ثبال 

 ی ڀٵفاپ ټ٭بثٷ غیفڄ ٌؽٺ.  زڇفڄ

چبیً غیفڄ ثڃؼٺ  ٰیبپ ثڃؼ، اڂ چٽبپ ٌػُ ثڃؼ یب... ثڅ زٍٻ

ـیػز.  چبی اٌٯ ثف ِڃـسٻ دبییٿ ټی چیر ضف٨ی ٬ٙفڄ ڂ ثی

ای ؼوشبڀٻ اق ٌٱٽٻ ٌٷ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اڂ ثب قاڀڃ قؼپ ټ٭بثٷ  ٴفڄ

  :ؼاؼ چبیٻ ـا سٱبپ ټی دبیٻ، ٌبڀڅ
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   !ٌځڃی؟ ضڃا غڃثی؟ ڃا ِؽای ټٿ ـڂ ټیضڃا، ض -

ؼٺ، ؼا غڃؼ ثڅ ٰڅ سځؽی سٱبپ ثب وڃاٸً ثڅ دبوع خبی ثڅ 

اٺ ـا اق ضّبـ ؼوشبڀً ـچب ٰفؼٺ ڂ وفٺ ـا ؼـ ؼوز  ٌبڀڅ

 ٰڅ ثڃؼ ٌؽڄ دػً وفٺ ؼـ ؼـؼی وف آڀسځبپ  ٨ٍفؼٺ.

 ؼـ ٴڃٌی چبی ٨ٹً ڀڃـ. ثڃؼ سڃاپ اق غبـج  سطٽٹً

چبی قیف ٸت ٠بثفیٿ،  در -دراڀؽاغشځؽ ڂ  ټی  ثف٪ چبیٻ زٍٻ

قؼ! غب٘ت ثڅ ٰیبڀی ٰڅ چٽسځبپ  ضبٸٻ ـا اق غڃؼ ثڅ چٻ ټی

  :ثب ڀٵفاڀی غیفڄ ثڅ ضفٰبر ټٿ ثڃؼ، ٴ٩شٻ

خب ثجف! سڃ ـڂ غؽا ثٵڃ ثفپ، ثٵڃ  ڂ ثجف... ټٿ ـڂ اق ایٿـټٿ  -

  .خب ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ! ثٵڃ ٠ٱه ڀٵیفپ... ټٿ ـڂ ثجف اق ایٿ
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چبی ټٿ ڀٍبپ ؼچؽ، ؼوشٻ  ثڅ ضف٦ ٰڅ ٰیبپ ڂاٰځٍی ٬جٷ اق آپ

چبی ٸفقاڀٻ  ٴبڄ ٬فاـ ؼاؼٺ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ قاڀڃ ـا ثف قټیٿ سٱیڅ

چبی سٽىػفآټیك ټفؼٺ، ثب  ٰفؼٺ، غیفڄ ثڅ ڀٵبڄ ـا ِب٦ ټی

اڀؽاغز، خی٣  اي ٴٹڃیٻ ـا غفاي ټی ِؽایی ٰڅ ثٹځؽی

  :ٍٰیؽٺ

ٰځیؽ؟! ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ! ؼیڃڂڀڅ  ثڅ زی ڀٵبڄ ټی -

  !ڀیىشٻ ڃڂڀڅؼی ټٿ  ڀیىشٻ!

 ؼوشً ؼـ ثبقڂیٻ ٴف٨شٿ ثب ڂ  ٰیبپ ثال٨بِٹڅ اق خب ثفغبوز

  :ـ آـاٺ ٰفؼپ ټٿ ؼاٌز، ٴ٩زؼ و١ی ٰڅ ٸطځی ثب
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ثبٌڅ... ثبٌڅ، سٽڃٺ ٌؽ! سٽڃٺ ٌؽ، ضڃا ټٿ ـڂ ثجیٿ؟ ثیب  -

  !خب ثفیٻ اق ایٿ

چب ثڅ ٬ؽـی ؼـ ؼٸٻ الڀڅ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ؼٸٻ  اټب ڀ٩فر اق آپ ڀٵبڄ

ای ٰڅ  ثڅ وٽز آپ ؼغشفٮ ؼثیفوشبڀی ؼـڀٳ غڃاوز ثی ټی

ٰفؼ چدڃٺ ثجفٺ ڂ اق  اي ؼاٌز ٨یٹٻ ټفا ثجز ټی ثب ٴڃٌی

٬ؽـ ټڃچبیً ـا ثٱٍٻ ٰڅ ثب قثبپ غڃؼ  ټڃچبیً ثٱٍٻ... آپ

اټب... اټب ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ! ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ ا٠شفا٦ ٰځؽ ټٿ ؼیڃاڀڅ 

 ی ٌڃٺ ٰڅ ثڅ ـاوشیِ ڀجڃؼٺ؛ سځڇب ٨ٍبـچبی ٰیبپ... آپ غب٘فڄ

قاـی ٰڅ اټیف ټفا ؼـڂپ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڂ  ڂ٢ ثڃؼ، آپ ٸدٿؼـ
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ؼاڀىشٻ ثڅ ؼڀیبیً  ؼوز آغف آپ ٰڃؼٰی ٰڅ ټی

  ...ثڃؼ اڀؽاغشڅ ـڂق ڂ ضبٶ ایٿ ثڅ ټفا  ثڃؼٺ  آڂـؼڄ

غڃاوز ټفا ؼڂثبـڄ  غڃاوشځؽ ټفا ؼیڃاڀڅ ٰځځؽ، اټیف ټی چب ټی آپ

ف ؼاؼ! ټٵ اثٻ ټیؿثڅ آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ثبقٴفؼاڀؽ ٰڅ ایٿ زځیٿ ٠

ٴف٨شځؽ ڂ  ٘ڃـ ضىبة ده ټی چب زڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ایٿ ثب آپ

ؼ ٰڅ ټفا اق آپ ټفؼٺ، ټٵف ٰٽی ڂخؽاپ ؼـ ڂخڃؼٌبپ ڀجڃ

 ڀٽی ؼاؼڀؽ؟ؼوشبپ ٰیبپ ڀدبر 

٠دیت ثڃؼ ٰڅ آؼٺ چب ثڅ ٬ؽـی ٤ف٪ ؼـ ؼڀیبی غڃؼ ٌؽڄ ٰڅ 

آقاـ ٌػّی ټ٭بثٹٍبپ ـا ټبڀځؽ یٯ ٨یٹٻ سٽبٌب ټیٱفؼڀؽ! 

كؼڀؽ ڂ ثب زیٿ اڀؽاغشٿ ثیځی ٌبپ غڃؼ ـا ثڅ ؼـ ثیػیبٸی ټی
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 338 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٨ٱف ڀشفاٌیؽپ ټّیجز خؽیؽ ثفای غڃؼ ـا ټیٱفؼڀؽ! ڂخؽاپ 

ثڅ ٬ؽـی ؼـڂڀٍبپ ټفؼڄ ثڃؼ ٰڅ یٯ ٸطٝڅ غڃؼ ـا خبی 

ٌػُ ڀٽیٵؿاٌشځؽ ڂ ثڅ یبـی اي ڀٽی ـ٨شځؽ. ثیػیبٸیِ ؼـؼ 

ڀبٰی ثڃؼ ٰڅ اثجبر ټیٱفؼ ثبـِ ِجف ټفؼٺ ثڅ ٬ؽـی دف ٌؽڄ ٰڅ 

 ؼـؼ ؼیٵفی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ.ؼـ ؼٸٍبپ خبیی ثفای 

ـوٽبً ثڅ ویٻ آغف قؼڄ ثڃؼٺ، ـوٽب ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ؼـ آپ  

 !ؼاٌشٻ ؼیڃاڀڅ ثبٌٻٸطٝڅ ؼیڃاڀٵی ـا ؼڂوز ؼاٌشٻ. ؼڂوز 

 ثب٠ث اي ثٹځؽی ٰڅ ِؽایی چٽبپ ثب ٰیبپ، ؼاؼپ چٷ ثب ده

  :ٌڃؼ، ٨فیبؼ ٍٰیؽٺ دفغفاي اٺ ضځدفڄ ٌؽ ټی
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 339 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٺ ټكاضٽٻ ٌؽڄ... ایٿ ٰٽٯ ٰځیؽ! ٰٽٯ ٰځیؽ، آ٬ب؟ ایٿ آؼ -

غڃاؼ ټٿ ـڂ ؼیڃڂڀڅ ٰځڅ؛ دٹیه، دٹیه... ثڅ دٹیه  آؼٺ ټی

چب ٍٰشٿ؛ غڃاچفٺ ـڂ  قڀٳ ثكڀیؽ ټٿ ٌٱبیز ؼاـٺ... ایٿ

  !ٍٰشٿ! ایٿ آؼٺ ٬بسٹڅ؛ سڃـڂغؽا ټٿ ـڂ ڀدبر ثؽیٿ

ثڅ ـاوشی ٰڅ ٰځشفٶ قثبپ ڂ ضفٰبسٻ ـا اق ؼوز ؼاؼڄ ثڃؼٺ ڂ 

ٰفؼڀؽ،  ڀٵبڄ ټیآپ خٽ١ی ٰڅ ثؽڂپ چیر ٰبـی ٨٭ٗ ټفا 

 ؼـ ٰڅ ثڃؼٺ ؼیڃاڀڅ ټٵف! قڀؽ ټی  ا٠ّبثٻ ـا ثیٍشف غٗ

 ثب ٰڅ ٰیبڀی اق ثبیؽ ڀڅ، ټٿ اق ثڃؼ؟ سفن ڀٵبچٍبپ

 اي ٴڃٌی ی ٩ِطڅ ڂ ټٿ ټیبپ ـا ڀٵبچً  ڀٵفاڀی

پ ـڂش ٰیب ثڃؼ؛ ٬بسٷ ٰیبپ ثڃؼ، ٬بسٷ! سفویؽڀؽ ټی زفغبڀؽ ټی
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 340 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼ٨ٿ ٰفؼڄ ؼوشی ثفاؼـٺ ؼـ آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ  ڂ خىٻ ټفا ثڅ چٻ

  .آڂـؼ چبی غڃة ـا ؼـ ټی ثڃؼ ڂ ضبٶ ثفایٻ اَؼای آؼٺ

څ ثڅ ٌؽ یٯ اڀىبپ ایٿ زځیٿ چكاـ زڇفڄ ثبٌؽ ٰ ټٵف ټی

 ای ؼیڃاڀڅ ټٿ،  ، اڀٵبـ ٰڅ٘ڃـی ڀٍؽڄـاضشی ڂاڀٽڃؼ ٰځؽ 

٘ڃـ  پآ... اټب یڅ ی٭یٿ اټب ثڃؼ ثفاڀٵیػشڅ ـڂ اڂ ڀٵفاڀی ٰڅ ثڃؼٺ

ـی ؼیٵف ؼوز ٰٽٱٻ ـا ڀجڃؼ، ثڅ ضشٻ ٰڅ ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ! ثب

ثڅ وٽز آپ خٽ١یز وځٳ ؼٶ ؼـاق ٰفؼٺ ڂ ثب سٽبٺ سڃاپ 

  :٨فیبؼ ٍٰیؽٺ

غڃاؼ  ٌځڃیؽ ټٿ ـڂ؟ ټیٵٻ ایٿ آؼٺ ٬بسٹڅ! ایٿ آؼٺ ټی ڀٽی -

  ...ټٿ ـڂ ؼیڃڂڀڅ ٰځڅ، ٰٽٯ ٰځیؽ، سڃ ڂغؽا ټٿ ـڂ اق ؼوز
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 341 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثب ٴفٺ ٌؽپ ڀبٴڇبڀی سځٻ اڀٵبـ ٰڅ ؼـ یٯ دځبچٵبڄ دف غٙف 

ڀٻ ثڅ اؼاټڅ ضف٦ ڀسفغیؽ ڂ ثب زځٳ اڀؽاغشٿ ٨فڂ ـ٨شٻ. قثب

ثڅ ٰٽف آپ ٌػّی ٰڅ ټفا ثڅ آ٤ڃي ٍٰیؽڄ ثڃؼ، ڀ٩ىٻ ـا ؼـ 

  .ویځڅ ضجه ٰفؼٺ

 ثڃؼ ٰب٨ی چٽبپ ڂ ثڃؼ دیسیؽڄ ؼټب٤ٻ قیف اټیف  ټځ٩ڃـ  ٠ٙف

اٺ اق  ڂ دیٍبڀی وڃغز ټی اٺ ټ١ؽڄ. ٌڃؼ ـچب  چ٭ٻ -چ٫ سب

ف خؽا ٰځٻ ٍٰیؽ! غڃاوشٻ غڃؼٺ ـا اق اټی ٌؽر ؼـؼ سیف ټی

  :ٰڅ ؼـ ٴڃٌٻ ڀدڃا ٰفؼ

  .خبٺ آـڂٺ ثبي، ٴؿٌز... ٴؿٌز، ټٿ ایٿ -
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 342 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڂ ڂ سځڇب ټٍٱٷ ټٿ ؼـ آپ ٸطٝڅ ضٕڃـ اڂ ثڃؼ! ضٕڃـ 

ثڃؼ ٰیبڀی  . ټٍٱٷ ټٿؼڄ ثڃؼفچبیی ٰڅ ثفایٻ وف ثبق ٰ قغٻ

ٰڅ ټدؽؼ ثف وف ـاچٻ ٴؿاٌشڅ ثڃؼي! سځڇب ؼـؼی ٰڅ ټٿ 

اي ثڃؼ ٰڅ سځٻ  فیڅچبی ٰ سڃاڀىشٻ ثڅ آپ غفؼڄ ثٵیفٺ ؼوز ټی

ٌځیؽٺ ٰڅ ؼاٌز  ـا ؼـ ثف ٴف٨شڅ ثڃؼ. ِؽای ٰیبپ ـا ټی

. ثی ڂخڃؼ ٰفؼٺ یف ـا ٸ١ځز ټیٰفؼ ڂ ټٿ اټ خٽ١یز ـا ـؼ ټی

 چٽبڀځؽ یٯ ثالی آوٽبڀی ټی ټبڀىز!

چبیٻ،  ٘ڃـ ؼـ آ٤ڃًٌ ټبڀؽٺ ڂ ـیشٻ ڀ٩ه ای چٽبپ زځؽ ثبڀیڅ

ثڅ غب٘ف ثبثز ټبڀؽپ ٰٽی ټځٝٻ ٌؽ. قاڀڃچبیٻ چٽسځبپ 

 سځٻ ثڅ ـ٠ٍڅ ٩ِز ٌیٙبپ ټفؼِ ؼڂ آپ  ٸفقیؽ ڂ ثڅ ڀڃ٠ی ټی
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 343 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ڂ قؼ ټی چٻ ثڅ ـا ضبٸٻ ڂ٬بضشٍبپ! ثڃؼڀؽ اڀؽاغشڅ

  ڀؽاٌشٻ. ټ٭بثٹٍبپ اوش٭بټز ثفای ڀبیی ؼیٵف ٨ڇٽیؽڀؽ ڀٽی

ی زځؽی ٬جٷ ثبق چٻ ؼـ وفٺ خبپ ٴف٨ز... ثسڅ؛ ټٿ  غب٘فڄ

 اټیف غبڀڅ ؼـ ضبٶ ڂ آڂـؼڄ  ضبټٹڅ ثڃؼٺ، ټٿ آپ ثسڅ ـا ثڅ ؼڀیب

 ثبـ چف زفا ؼاڀىشٻ ڀٽی اټب ثڃؼ وبٸً دځح ٰڅ ؼاڀىشٻ ټی ثڃؼ،

ؼاڀىشٻ  ټی ...ٌؽ ټی ټځ٭جٓ ؼـؼ اق ٌٱٽٻ اي، آڂـی یبؼ ثب

آپ ثسڅ ـا و٭ٗ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ، ؼـ آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ثڅ ؼڀیبیً 

ڂ ـا ڀٍبڀٻ ؼاؼڄ ثڃؼ! ڀ٩ىی ا  آڂـؼڄ ثڃؼٺ ڂ اټیف زځؽ ـڂق ٬جٷ

  :ًٌ، قټكټڅ ٰفؼٺ٘ڃـ ؼـ آ٤ڃ ٠ٽی٫ ٍٰیؽٺ ڂ چٽبپ
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 344 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

خب، ثفیٻ  غڃاٺ ثفٺ اق ایٿ اٺ ثفیٻ دبـٮ... ټی اټیف ثب ثسڅ -

دبـٮ! ټیػڃاٺ ثجیځٽً... چٽیٿ اآلپ، ٰیبپ ـڂ ثٵڃ ثفڄ، 

  !خب ثبٌڅ غڃاٺ ایٿ ڀٽی

ٰڅ ثب ؼوز دٍز ٰٽفٺ ـا ثفای آـاٺ ٌؽپ ڀڃاقي  ؼـضبٸی

ؼیؽٺ ؼـ زڅ ضبٶ اوز، ثب  ٰفؼ، غٙبة ثڅ ٰیبڀی ٰڅ ڀٽی ټی

  :ىجشب ثٹځؽی ٴ٩زِؽای ڀ

  !اي ـڂ ثىذبـ ثڅ ټٿ ٰیبپ، ؼاؼاي سڃ ثفڂ، ث٭یڅ -

ی  ؼـ ؼٶ دڃقغځؽی ثڅ ٰالټً قؼٺ، اق اڂ ټی غڃاوز اؼاټڅ

ؼیڃاڀڅ ٰفؼڀٻ ـا ثڅ ؼوز اڂ ثىذبـؼ اټب ا٠ّبثٻ ؼیٵف ٰٹځدبـ 
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 345 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثڃؼ ؼوز ثڅ اٸشٽبن ثكڀٻ سب  ټبڀؽڄ ٰٻ. ٍٰیؽ ڀٽی ـا  ثب اټیف

چبیٻ ـا  ثب ؼڂ ؼوز ٌبڀڅ ؼڂـ ٰځؽ ٰڅ غڃؼيآ٤ڃًٌ ټفا اق 

اٺ ـا ثڅ  چبی اٌٱی ٴف٨ز ڂ ټفا اق غڃؼي ؼڂـ ٰفؼ. زٍٻ

  :ڀٵبڄ ڀٵفاڀً ؼڂغشٻ ڂ قثبڀٻ اڂ ـا ڀیً قؼ

غڃای ؼڂثبـڄ  غڃٌطبٸی ثڅ ایٿ ضبٶ ڂ ـڂق اڀؽاغشیٻ؟ ټی -

ثبـ  سڃی اڂپ ؼیڃڂڀڅ غڃڀڅ ثىشفیٻ ٰځی؟ سجفیٯ ټیٵٻ! ایٿ

ڀؽڄ ٨٭ٗ... ٨٭ٗ دىفٺ  اٺ ٰفؼیؽ! اؼاټڅ ټڃ٫٨ ٌؽی! اټیف ؼیڃڂڀڅ

   !ـڂ ثفاٺ ثیبـ، ثفیٻ دبـٮ
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 346 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ دٍز ؼوشٻ ـا ڀڃاقي  ؼوشٻ ـا ؼـ ؼوز ٴف٨ز ڂ ؼـضبٸی

 څڂ ڀیٽ څٍٻ ثڅ ټبٌیځً ٰڅ ٴڃٌڅ غیبثبپ ڀ٩ّٰفؼ، ثب ز ټی

  :ثڅ آـاټی قټكټڅ ٰفؼ .دبـًٰ ٰفؼڄ ثڃؼ اٌبـڄ ٰفؼ

  .وڃاـ ٌڃ -

 غڃاوشٻ ثڅ وٽز ټبٌیٿ ٬ؽٺ ثفؼاـٺ ٰڅ وفٺ ٴیح ـ٨ز ڂ

. اڂ ٻټیٷ ثفای ض٩ٛ س١بؼٶ، ثبقڂی اټیف ـا ؼـ ؼوز ٴف٨ش ثی

چبیً ـا ؼـ ٰبوڅ زفغی ؼاؼ ڂ ثب اڀؽاغشٿ ؼوشً  ڀیك زٍٻ

ؼاڀىشٻ اق  ثڅ ؼڂـ ٰٽفٺ، ټفا ثڅ وٽز ټبٌیٿ چؽایز ٰفؼ. ڀٽی

ٰدب ایٿ زځیٿ وفیٟ غڃؼي ـا ثڅ ټٿ ـوبڀؽڄ ثڃؼ اټب اٴف 

  ...آڂـؼٺ یغیبٶ ټ آټؽ ثڅ ضشٻ یٯ ثالیی وف آپ ټفؼٺ ثی ڀٽی
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 347 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غٍٻ وځٵیځٻ ثڅ آڀی ٨فڂًٰ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ چٽبڀځؽ چٽیٍڅ 

٬ؽـ آـاٺ ثڃؼٺ ٰڅ اڀٵبـ  وٱڃسی ټٙٹ٫ ټفا ؼـ ثف ٴف٨شڅ ثڃؼ. آپ

اٺ ـا اق ٨فیبؼچبی  ڀڅ اڀٵبـ ټٿ، زځؽ ؼ٬ی٭څ دیً ؼاٌشٻ ضځدفڄ

٬ؽـ آـاٺ ٰڅ ضشی زٍٽبڀٻ  اڀؽاغشٻ؛ آپ ٴڃي غفاي، غٗ ټی

ڇب، غیفڄ ثڅ ټبٌیٿ اټیف، ثڅ ڀیك ثبـیؽپ ـا اق یبؼ ثفؼڄ ڂ سځ

  .ٰفؼٺ ٰٽٱً ضفٰز ټی

ٰڅ  ٺ. ده اق آپؽٌیځً ـا ثبق ٰفؼ ڂ ٰٽٯ ٰفؼ وڃـ ٌؼـ ټب

اي  وڃاـ ٌؽ، ٩٬ٷ ټفٰكی ـا قؼ. اق ضفٰز ټىػفڄ

دڃقغځؽی ثڅ ٸت ڀٍبڀؽٺ ڂ ؼـ ضیځی ٰڅ دڃوز ٸجٻ ـا ثب 

  :ٰځؽٺ اڂ ـا غٙبة ٴف٨شٻ ؼڀؽاپ ټی
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 348 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 فڂپ ٰڅ ٩٬ٷ قؼی؟ سفوی غڃؼٺ ـڂ دفر ٰځٻ ثی زیڅ ټی -

ټبٌیٿ ـا ـڂٌٿ ٰفؼ ڂ ثب دیً ٴف٨شٿ ټىیفی، ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ 

  :ټځی ٰڅ آسٍٻ غبٰىشف ٌؽڄ ثڃؼ اڀؽاغز ڂ ٴ٩ز

  .زفڀؽ ڀٵڃ! ثڅ ضؽ ٰب٨ی آثفڂـیكی ؼـ آڂـؼی اټفڂق -

زڅ س١جیف ټٕطٱی اق آثفڂـیكی ؼاٌز! ټٿ آثفڂـیكی ٰفؼڄ 

ؼ؟ ؼیڃاڀڅ ټٿ ثڃؼٺ یب آپ ٰیبڀی ٰڅ ټفا ثڅ ټفق خځڃپ ـوبڀؽڄ ثڃ

ثڃؼٺ یب اڂیی ٰڅ ؼاٌز ثب ـڂاپ ټٿ ثبقی ټیٱفؼ؟! ڀباټیؽ 

   .ٌؽٺ ټىیف ثڅ  غځؽی قؼٺ ڂ ؼـ وٱڃر غیفڄ سٹع
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 ٩٬ٷ ٰڅ آپ  ټ٭بثٷ یٯ دبـٮ ٰځبـ خبؼڄ سڃ٧٬ ٰفؼ ڂ ده اق

ثفای ٴف٨شٿ ڀ٩ه ٠ٽی٭ی اق چڃای آقاؼ،     ٰفؼ، ثبق ـا ؼـ

ی ٰڅ ؼـ ټبٌیٿ ا آچىشڅ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ټىیف زځؽ ؼ٬ی٭څ

ڀٍىشڅ ثڃؼٺ سب ضؽ ثىیبـی ضبٸٻ ـا ثڇشف ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ٸفقي 

 آـاٺ ، ٌؽ اٺ ٰڅ ثڅ ڀٝف یٯ ٌڃٮ قڂؼٴؿـ ؼیؽڄ ټی ؼـڂڀی

 ٬فاـ ټ٭بثٹٻ ټبٌیٿ اق ٌؽپ دیبؼڄ اق ده ڀیك اټیف. ثڃؼ ٌؽڄ

اٺ غڃاوز ټفا چٽفاچی  ً ثڅ ٌبڀڅؼوش ٴف٨شٿ ثب ڂ ٴف٨ز

   .ٰځؽ

ِب٦ ٰفؼپ ٌبٸٻ ـڂی ټڃچبی ٰٽی اق اڂ ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ ثب 

  :اٺ قیف ٸت ٴ٩شٻ آ٩ٌشڅ
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  .ڀیبق ڀیىز، غڃؼٺ ټیفٺ -

ٰڃزٯ ڂ ثكـٲ ثٹ١یؽڄ ثڃؼڀؽ ڂ  چبی ٨ٕبی دبـٮ ـا ٰڃؼٮ

ؼوز ٰٻ ؼڄ ٰڃؼٮ ټیبپ آپ سٯ وفوفڄ ڂ سبة ٰڃزٯ 

 دبـٮ خڃالپ ټی ؼاؼڀؽ. 

قؼ ڂ ؼـ ڀڇبیز ثبق چٻ  ٌبپ ؼـ ٴڃٌٻ آچځٳ ټی چٽڇٽڅ ٌبؼی

 ثڃؼپ قڀؽڄ اق ا٘ٽیځبپ  ثفای  ٌؽ؛ٌٱٽٻ اق ؼـؼ ټځ٭جٓ 

 اټیف ثڅ چٻ ثبق ثڃؼٺ، اي ضبټٹڅ دیً وبٶ زځؽ ٰڅ ٰڃؼٰی

 ثڅ ٴ٩ز خڃاة ؼـ سځڇب اڂ ڂ ثیبڂـؼي خب ایٿ ٰڅ ٌؽٺ یبؼآڂـ

   .ثیبڂـؼ خب ایٿ ثڅ ـا اڂ وذفؼڄ دفوشبـي
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چبی  ده اق ا٘ٽیځبپ اق آټؽپ ٰڃؼٮ، ثڅ وٽز یٱی اق ِځؽٸی

ٟ ٰفؼپ ټبڀشڃیٻ ـڂی آپ ٰځبـ دبـٮ ـاڄ ٴف٨شٻ ڂ ثب خٽ

ڀٍىشٻ. غیفڄ ثڅ ثبقی ٰڃؼٰبپ، ؾچځٻ ثڅ وٽز غب٘فار 

 ثب ٰڅ ـڂقچبیی آپ ٌؽپ یبؼآڂـ ثب  ٰڃؼٰی غڃؼ دیً ـ٨ز.

 ټ٭بثٷ چٻ ثبق اٌٯ غڃـؼیٻ ټی وف چب وفڄ وف ـڂی ٨فٌشڅ،

  .ٍٰیؽ دفؼڄ ؼیؽٺ

چبی آپ ؼڂـاپ، ضشی ِؽاچب ڂ اضىبوی ٰڅ آپ قټبپ  ِطځڅ

سڃاڀىشٻ ؼـ آپ  اضىبن ٰځٻ! ټی سڃاڀىشٻ ؼاٌشٻ ـا ټی

ـویؽ  غب٘فار ٰڅ ٬ؽټشٍبپ ثڅ ضؽا٬ٷ ثیىز وبٶ دیً ټی
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ی ټ١ّڃٺ ٨فٌشڅ ـا سّڃـ ٰځٻ ڂ ؼـ ؼٶ ثب٠ث ڂ  چٻ زڇفڄ

  !ثبڀی ـ٨شځً ـا ٸ١ځز ث٩فوشٻ

چبیٻ ـا ثب دٍز ؼوز دبٮ ٰفؼٺ ڂ ثب ٍٰیؽپ ڀ٩ىی  اٌٯ

٠ٽی٫ و١ی ٰفؼٺ آـاٺ ثبٌٻ. آـاٺ ثڃؼپ سځڇب زیكی ثڃؼ ٰڅ 

سڃاڀىز اق آپ ثفقغی ٰڅ ؼـڂڀً ا٨شبؼڄ ثڃؼٺ ڀدبسٻ  ټی

ؼچؽ... ٰب٨ی ثڃؼ وٱڃر ٰځٻ، اٌٯ ڀفیكٺ ڂ ؼـ ټ٭بثٷ چف زڅ 

ؼـ ٰالٺ وبؼڄ ا٠شځب ثبٌٻ! زځؽ ـاچی ٰڅ  آټؽ ثی ثف وفٺ ټی

  .ٸت ټی ـویؽ ثفای اڀدبټً خبپ آؼٺ ثڅ، آټؽ اټب ؼـ ٠ٽٷ ټی

ٴؿاٌشٻ ثڅ آوٽبپ غیفڄ ٌؽٺ ڂ ثبق چٻ سٽبٺ سالٌٻ ـا ثف آپ 

سب ؼـیبی غٍٻ ؼـڂڀٻ ٰڅ ثڅ سال٘ٻ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ـا آـاٺ ٰځٻ. 
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وفٺ ـا دبییٿ آڂـؼٺ ڂ ؼیؽپ یٯ خ٩ز زٍٻ ټٍٱی ـڀٳ 

ؼٸٻ ثفای آپ دىفٮ  ثب ټ١ّڃټیز ثڅ ټٿ غیفڄ ٌؽڄ ثڃؼ، ٰڅ

! آپ زځبپ ټٝٹڃټیشی ؼـڂپ زٍٽبڀً ا٨شبؼ ٸخ ٬فټكی ثڅ سذً

ٍیؽپ ؼوشٻ اغشیبـ اق ٘فق ڀٵبچً آـاٺ ٌؽٺ ڂ ثب ٰ ثڃؼ ٰڅ ثی

   .ثڅ وٽشً، غڃاوشٻ دیً ثیبیؽ

 ٌؽڄ ثكـٲ اټیف ؼوشبپ ؼـ  غڃؼي ثڃؼ، ٰڃؼٰی ٰڅ دځح وبٶ

. ٌجبچز ٠دیجی ا٨شبؼ ؼٸٻ ثڅ ٸفقي ؼـ ټی  ؼیؽڀً ثب اټب ثڃؼ

اي ثیً اق وبیف  ٰڅ ثڅ ٰیبپ ؼاٌز ثب٠ث ٌؽڄ ثڃؼ زڇفڄ

ؼاڀىشٻ ٰڅ آپ ٰڃؼٮ ـا  ٰڃؼٰبپ قیجب ٌڃؼ ڂ ثڅ ؼٶ ثځٍیځؽ. ټی

ؼڀیب آڂـؼڄ ثڃؼٺ اټب اڀّب٦ ڀجڃؼ... اڀّب٦ ڀجڃؼ سٽبٺ ټٿ ثڅ 
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ٰڅ ڀڅ ټبڄ  آپ چٻ ؼـضبٸی ...اي ثڅ ٰیبپ ٌجیڅ ٌڃؼ اخكای زڇفڄ

  !ټٿ اڂ ـا ؼـ آپ سیٽبـوشبپ ضٽٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ،ثب ٠ؿاة

ای ثڅ وٽشٻ آټؽ ڂ ټٿ، ثب سفؼیؽ اڂ  چبی آچىشڅ ٰڃؼٮ ثب ٬ؽٺ

 ىزسڃاڀ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ ٠ٙفِ ٰڃؼٰبپ ټی ـا ؼـ آ٤ڃي ٍٰیؽٺ.

چیر  غٍٻ ټبؼـ ـا اق ثیٿ ثجفؼ ڂ آـاټً ٰځؽ ده ثی

 ـیك، ای ثڃوڅ قؼپ ثب ڂ ثفؼٺ ٴٹڃیً ڀكؼیٯ ـا وفٺ  س١ٹٹی،

 چٻ ثبق ڂ ٰفؼ دف ـا ټٍبټٻ اي ٰڃؼٰبڀڅ ٠ٙف! ٍٰیؽٺ ثڃ ٠ٽی٫

ف سځً ٌجیڅ ثڅ ٰیبپ ٠ٙ ضشی ڀجڃؼ اڀّب٦ ٴ٩شٻ ټی غڃؼ ثب

  !ثبٌؽ
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چبی ٰڃؼٮ  ای ڀبٸڅسف ثڃ ٍٰیؽٺ ٰڅ ِؽ اق وفِ ؼٸشځٵی ٠ٽی٫

ثٹځؽ ٌؽ. آڀ٭ؽـ اڂ ـا ټطٱٻ ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شڅ ثڃؼ ٰڅ ٌبیؽ 

ٰڅ وفٺ ـا اق ٴفؼڀً خؽا ٰځٻ  ؼـؼي آټؽڄ ثڃؼ ده ثی آپ

سځڇب ٴفڄ ؼوشبڀٻ ـا ثڅ ؼڂـ ٰٽفي ٌٷ ٰفؼٺ ڂ ثبق چٻ ٰبٺ 

  .٠ٽی٭ی اق ٠ٙف سځً ٴف٨شٻ

چبیً ٌؽر ٴف٨ز ٰڅ ؼوشٻ ـا آـاٺ ثڅ ٰٽفي ٰڃثیؽٺ ڂ  ڀبٸڅ

  :قیف ٰڃًٌ ڀدڃا ٰفؼٺ ثڅ آـاټی

ؼڂڀٻ ثفار ټبؼـی ڀٱفؼٺ...  ڀشفن، ڀشفن ٠كیكٺ؛ ټی -

  ...ؼڂڀٻ ض٫ ڀؽاـٺ ث٥ٹز ٰځٻ اټب ټی
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 ثؽڂپ  .ای ٰڅ ثڅ ڀبٴڇبپ ؼـ ٴڃٌٻ قڀٳ قؼ ِؽای خی٣ قڀبڀڅ 

بپ ـ٨شڅ ثڃؼ، وفٺ آوٽ ثڅ اي ٴفیڅ ضبٶ ٰڅ ٰڃؼٮ ٰفؼپ ـچب

څ ڀڅ ـا ثفای ٧ٍٰ ټځجٟ ِؽا ثبال ثفؼٺ. قڀی ٰڅ اق ٨بِٹ

زځؽاپ ؼڂـی ثڅ وٽز ټٿ ټی ؼڂیؽ، ثبق چٻ ٨فیبؼي ـا 

  :سٱفاـ ٰفؼ

سٻ ـڂ ڂٶ ٰٿ  ٰځیؽ! ثسڅ ٰبـ ټی اٺ ـڂ ڂٶ ٰٿ! زی غبڀٻ ثسڅ -

  !ٰځڅ ؼاـڄ ٴفیڅ ټی

ثب ؼ٬ز ثڅ ا٘فا٦ ڀٵبڄ ٰفؼٺ سب غٙبثً ـا دیؽا ٰځٻ اټب ٤یف اق 

ټٿ ٰىی ؼـ آپ ا٘فا٦ ڀجڃؼ. ثڅ آـاټی ٰڃؼٮ ـا اق غڃؼ 

اي ڀٵبڄ ٰفؼٺ. اٌشجبڄ  ڂ ثبـی ؼیٵف ثڅ زڇفڄ ٨بِٹڅ ؼاؼٺ
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ڀٵف٨شڅ ثڃؼٺ، چٽبپ ثڃؼ؛ چٽبپ ٰڃؼٰی ثڃؼ ٰڅ اټیف ټفا ثب اڂ 

سڇؽیؽ ٰفؼڄ ڂ ٨فقڀؽ ټٿ غڃاڀؽڄ ثڃؼي! وفیٟ اق ـڂی 

اٺ، قیف ٴڃًٌ  ِځؽٸی ثفغڃاوشٻ ڂ ثب ٨ٍفؼپ ٰڃؼٮ ثڅ ویځڅ

  :ثب ٸطٿ آـاټی غڃاڀؽٺ

  !ٴفیڅ ڀٱٿ... آـڂٺ ثبي! ثب ټب ڀیىز -

ٌؽ،  چبیً ٰڅ ثڅ وف٠ز ثڅ ټب ڀكؼیٯ ټی اټب ثب ؼیؽپ ٬ؽٺ

 غیفڄ چٻ ثبق  ٬ٹجٻ اق ٌؽر چفان ثڅ سځؽی ثڅ ویځڅ ٰڃثیؽ.

  :قؼ ٨فیبؼ ټٿ ثڅ

   ...اٺ ـڂ ڂٶ ٰٿ! ٰٽٯ ٰځیؽ غبڀٻ ثسڅ -
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سف ثڅ  ـا ټطٱٻزځؽ ٬ؽٺ ټبڀؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثڅ ټٿ ثفوؽ، ٰڃؼٮ 

ٿ ڀیك ي اڂج ٴف٨ز، چٽبڀځؽ آپ قپ ټا غڃؼ ٨ٍفؼٺ ٰڅ ٴفیڅ

  :ٴ٩شٻ ڂ اڀؽاغشٻ وف ؼـ  ِؽایٻ ـا

   !زی ټیٵیؽ ٌٽب؟ ثب ټځی؟ ایٿ ثسڅ غڃؼټڅ -

چبیٻ زځؽ  چبیً ثفای ٴف٨شٿ آپ دىفٮ ثڅ ؼوز ؼوز

اڀؽاغز ڂ ټٿ ثب زفغً ثڅ وٽز ټ٭بثٷ ثبق چٻ خی٣ 

  :ٍٰیؽٺ

اٺ  ٰځی؟ ؼوشز ـڂ ثٱً! ؼوشز ـڂ ثٱً ثسڅ ٰبـ ټی زی -

  !سفویؽڄ
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ـا ثڅ ا٨فاؼ ضبٔف ؼـ دبـٮ ٰڅ  ثفای ؼـغڃاوز ٰٽٯ ڀٵبچٻ

 ڀؽثڃؼ ڄـا ٴف٨شڅ ڂ ثڅ ټب غیفڄ ٌؽ ٍبپچف ٰؽاٺ ؼوز ٰڃؼٰ

سف ثڅ ٰڃؼٮ زځٳ اڀؽاغز ڂ  ثبـ ټطٱٻ آپ قپ ایٿ. زفغیؽٺ

  :ثب ٴفیڅ ٸت قؼ

غبڀٻ سڃـڂغؽا ثسٻ ـڂ ڂٶ ٰٿ، ڀ٩ىً ٴف٨ز... ٰٽٯ  -

  !ؼقؼیؽڄ ـڂ اٺ ثسڅ  ٰځیؽ!

ز؟ ټٿ ٰڃؼٮ آپ قپ ؼیڃاڀڅ زڅ ؼاٌز ثفای غڃؼي ټی ٴ٩

اڂ ـا ؼقؼیؽڄ ثڃؼٺ یب اڂ ؼاٌز ثب ؼیڃاڀٵی ٰڃؼٰٻ ـا اق 

ـثڃؼ؟! ثب یٯ ؼوز اڂ ـا ثڅ ٠٭ت چٷ ؼاؼٺ  ؼوشبڀٻ ټی

 سب ټیٵٍشٻ اټیف ؼڀجبٶ ثڅ زٍٻ ثب. ٰفؼٺ ٴفؼ ٠٭ت ٬ؽٺ زځؽ  ڂ
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بر ؼچؽ اټب اڀٵبـ آثی ؼـ قټیٿ ڀد ټدځڃپ قپ آپ ؼوز اق ټفا

چی ثڅ خٽ١یز دبـٮ ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ چیر غجفی اق آپ ڀجڃؼ! ڀٵب

  :اڀؽاغشٻ ڂ ثب ِؽای ثٹځؽی خی٣ ٍٰیؽٺ

  !ٰځیؽ؟ ایٿ ؼیڃڂڀڅ ـڂ اق ټٿ ؼڂـ ٰځیؽ زفا ؼاـیؽ ڀٵبڄ ټی -

چبیً ـا ثفای ٴف٨شٿ  ؼـ اؼاټڅ ثڅ وٽز قڀی ٰڅ ؼوز 

ٰفؼ ثفٴٍشٻ ڂ ثب ٍٰیؽپ  ٰڃؼٮ دیً ٍٰیؽڄ ثڃؼ ڂ ٴفیڅ ټی

 ؼاٌز ٰڅ  چبیٻ ؼـ چٻ، ٨ٍبـ ؼوشبڀٻ ـا ثڅ ؼڂـ ٰڃؼٰی اغٻ

  :ٴ٩شٻ ڂ ٰفؼٺ سف سځٳ قؼ ټی قخڅ

  !اٺ ـڂ ڀٽیؽٺ. اټیف ؼڂـ ٌڃ اقٺ! ؼڂـ ٌڃ، ؼڂـ ٌڃ ثسڅ -
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٬ؽـ ثٹځؽ ڀبٺ اټیف ـا ٨فیبؼ ٍٰیؽٺ ٰڅ ٠الڂڄ ثف سٍؽیؽ  آپ

چبی آپ قپ زٍٻ ټٍٱی ټیبڀىبپ  چبی ٰڃؼٮ، ٴفیڅ ٴفیڅ

ټ٭بثٹٻ ڀیك ٌؽر ٴف٨ز ڂ ثبق چٻ ٬ؽټی ثڅ وٽز ټٿ خٹڃ 

  :ً ـا ثڅ وٽز ٰڃؼٮ ٍٰیؽ ڂ ٴ٩زچ٫ ؼوش -آټؽ، ثب چ٫

اٺ ڀ٩ىً ثځؽ اڂټؽ، اټیٿ، اټیٿ  ٰځٻ ثسڅ غبڀٻ اٸشٽبوز ټی -

خبوز آـڂٺ ثبي، ڀشفن ٬فثڃڀز ثفٺ..  ټبټبپ ایٿ

ٰځڅ؟!  ٴفیڅ ټی  ؼاـڄ ټٵڅ  ڀٽیجیځی  ثؽڄ، ـڂ اٺ ثسڅ  غبڀٻ

  !سٻ سفویؽڄ ثسڅ

ٰٹٽڅ آغفي ـا ثب آڀسځبپ خی٥ی ٴ٩ز ٰڅ ثب وف٠ز ٠٭ت 

 ڀ٩ه اټیف، ؼیؽپ ثب  اوشٻ اق ؼوز آپ ثٵفیكٺ ٰڅدفیؽٺ ڂ غڃ
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 362 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 وٽشٻ ثڅ ؼاٌز دبـٮ اڀشڇبی اق  .ؼاؼٺ ثیفڂپ ـا اٺ ٌؽڄ ضجه

  :قؼٺ ٸت ٰڃؼٰٻ ٴڃي ؼـ آـاٺ ٰڅ ؼڂیؽ ټی

  .سٽڃٺ ٌؽ... آـڂٺ ثبي اټیف اڂټؽ -

 -چ٫ ؼاٌز و١ی  چبیً ـا ثڅ دیٍبڀی ٍٰیؽ ڂ قپ ؼوز

 ټٿ ثڅ ـا يغڃؼ اټیف ثبڀیڅ زځؽ ٜف٦. ٰځؽ آـاٺ ـا چ٭ً

  :ٴ٩ز ٰفؼ، ټی ٴفیڅ ڀبزبـ ٰڅ قڀبڀی آپ ثڅ ـڂ ڂ ـوبڀؽ

  ...خب؟ ضڃا ایٿ ثسڅ زڅ غجفڄ ایٿ -

چبی ڀٵفاپ  ٨ٍبـ ٰٽی ثڅ ثسڅ ؼاؼٺ ٰڅ غٙبة ثڅ ټٿ، ثب زٍٻ

  :ڂ ټش١دت ٴ٩ز
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 363 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

   ٰځی سڃ؟ ٰبـ ټی ؼاـی زی -

ؼیؽ ٰڅ آپ قپ  چبیً ڀٽی آټؽ. ټٵف زٍٻ ټىػفڄ ثڅ ڀٝف ټی

چب ـا ثٵیفؼ؟ چٽڅ زیك ڂأص ثڃؼ ڂ  ثسڅ ؼیڃاڀڅ ٬ّؽ ؼاٌز

٬فاـی ٴفیڅ  ٰڅ آپ قپ ثب ثی سڃٔیص غڃاوشځً ؼـضبٸی

  :ٰفؼ غٍٽٻ ـا ثف ا٨فڂغز ڂ ثب ِؽای سځؽی ٴ٩شٻ ټی

اٺ ـڂ  غڃاؼ ثسڅ اټیف ایٿ قپ ؼیڃڂڀڅ ـڂ اق ټٿ ؼڂـ ٰٿ! ټی -

  !ثٵیفڄ

اي ٠ڃْ ٌؽ ڂ س١دت چٽفاڄ ثب غٍٻ  یٯ آپ ضبٸز زڇفڄ

ؾ ٰفؼ، آپ قپ ؼوشً ـا ثڅ ٰز اټیف ٴف٨ز چبیً ڀ٩ڃ ثڅ زٍٻ
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 364 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبی  آټؽ اڂ ـا غٙبة ِطجز ڂ ثب ِؽایی ٰڅ ثڅ قڂـ ثبال ټی

  :ټٕطٱً ٬فاـ ؼاؼ

اٺ ـڂ اقي ثٵیفیؽ، ثسڅ  آ٬ب سڃـڂغؽا یڅ ٰبـی ٰځیؽ... ثسڅ -

  ...سفویؽڄ... سڃـڂغؽا

ٰڅ دبوػی ثڅ اڂ  اټیف ڀٵبچً ـا ثڅ آپ قپ ؼڂغز ڂ ثی آپ

ټٿ ٍٰیؽ. ِؽایً خؽی ثڃؼ، ؼچؽ، ؼوشً ـا ثڅ وٽز 

ٴڃڀڅ ؼـ ټ٭بثٷ  ٌؽ ٰڅ ایٿ اڀٵبـ ؼاٌز اق غٍٻ ټځ٩دف ټی

  :چبی سځؽي ٬فاـ ؼاؼ خٽٟ ټفا غٙبة ضف٦
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 365 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼاـی ٌڃـي ـڂ ؼـ ټیبـی! ؼیڃڂڀڅ ٌؽی ثبق؟ ثسڅ ټفؼٺ  -

  !ټبوز ثڅ زٍٽٍڃپ چٽڅ  ثؽڄ  ـڂ

ای  ٴ٩ز، خ١ٽیشی ٰڅ ؼـ دبـٮ ثڃؼ چٽٵی ٴڃٌڅ ـاوز ټی

چبی ٠دیجٍبپ ثڅ ټب قٶ قؼڄ ثڃؼڀؽ.  خٽٟ ٌؽڄ ڂ ثب زٍٻ

ؼیڃاڀڅ... ټفا ؼیڃاڀڅ غٙبة ٰفؼڄ ثڃؼ اټب ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ! اڂ 

سف  اٺ ـا ثڅ ؼوز یٯ قپ ؼیڃاڀڅ غڃاوز ثسڅ ؼیڃاڀڅ ثڃؼ ٰڅ ټی

ٰفؼ.  ؼڂثبـڄ ا٠ّبثٻ ـا غڃـؼ ټی اق غڃؼي ؼچؽ. ؼاٌز

غٍٽٻ  ،اي ثڃؼ ٰڅ ثب ؼیڃاڀڅ خٹڃڄ ؼاؼپ ټٿ ف٨ځؽ چٽیٍٵیس

 ڂاـ اڀدبٺ ؼچٻ.  ٰفؼ سب ثڅ ـاوشی ضفٰبر ؼیڃاڀڅ ټی ـا ثیؽاـ
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 366 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اي ثڃؼ. ـاڄ ٨فوشبؼپ ټٿ ثڅ آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ـا یبؼ  اِال ثبقی

ٰفؼ. ثب غٍٻ  ٴف٨شڅ ڂ ضبٶ ؼاٌز ټدؽؼ ِجفٺ ـا اټشطبپ ټی

غځؽڄ ثڅ ڀٍبپ چب ؼقؼیؽٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ  ـڂی ثسڅ ـا اق آپ

  :قؼ ٴ٩شٻ ً ټڃج ټیټىػفڄ ٰفؼپ اڂ ؼـڂڀ

ؼاـی ټیٵی؟ ثبقی خؽیؽسڅ اټیف؟! غڃؼر ٴ٩شی ایٿ زی   -

٘ڃـ ثبچبي سڇؽیؽٺ ٰفؼی؟! اآلپ...  ثسڅ ټځڅ. یبؼر ڀیىز زڅ

  ...اآلپ

ثڅ آپ قڀی ٰڅ دیً ـڂیٻ ؼوشً ـا ثڅ دیٍبڀی ٴف٨شڅ ڂ ثب آپ 

زٍٻ ؼڂغشٻ ڂ ثب  ٰفؼ ټی ڀٵبچٻ اي سفویؽڄ  چبی زٍٻ

  :ٴ٩شٻ ٸجٻ ثف  دڃقغځؽ ڀٍىشڅ
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 367 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثفای ؼیڃڂڀڅ ٰفؼپ ټٿ آؼٺ اخیف  ٬ؽـ ثسڅ ٌؽی ٰڅ ایٿ -

 ٰفؼی؟ اټیف سڃ ؼیٵڅ زڅ ضیڃڂڀی چىشی؟ 

ؼاڀىشٻ زڅ ثٵڃیٻ ٰڅ ؼٸٻ آـاٺ ٌڃؼ. ڀیٻ وب٠ز چٻ  ڀٽی

ٴؿٌز ٰڅ یٯ ٌڃٮ ٠ّجی ـا ـؼ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڂ ثبق اڂ  ڀٽی

٬ّؽ ؼاٌز ا٨ىبـ ٠٭ٹٻ ـا اق ؼوز ؼچٻ. ثسڅ ـا ثیٍشف ثڅ 

غٙبة  ویځڅ ٨ٍفؼٺ ڂ ثب ث٥ٓ ڀٍىشڅ ؼـ ٴٹڃیٻ ثبق چٻ

  :چبیٻ ٴف٨شٽً ڀیً

چبر ٰفؼی؟  ی ټ١ّڃټٻ ٬ب٘ی ٰثب٨ز ٰبـی ایٿ ثسڅ -

ٰڅ ټٿ  س١دت ٰفؼٺ... س١دت ٰفؼٺ ثؽڂپ زڃپ زفا ثفای ایٿ

ضبٸٻ غڃة ثٍڅ ٴ٩شی ټیبـیً! ڀٵڃ ڀ٭ٍڅ زیؽڄ ثڃؼی اق ایٿ 
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 368 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٘فی٫ چٻ اؾیشٻ ٰځی، سڃ... سڃ زڅ ټڃخڃؼ دىشی چىشی اټیف؟ 

 ایٿ ؾار غفاثز ثڅ ٰی ـ٨شڅ؟ 

ٴف٨ز ٰڅ اڂ، ؼڂـ غڃؼي  ٰٻ ؼاٌز اڂج ټی -ٻ ٰٻِؽای

زفغی قؼ ڂ غڃاوز ؼـ دبوػٻ ضف٨ی ثكڀؽ ٰڅ ؼچبڀً ـا 

ثبق ڀٱفؼڄ دٍیٽبپ ٌؽ. ٬ؽټی ثڅ وٽشٻ آټؽ ٰڅ اق اڂ ؼڂـ ٌؽٺ 

ثبقیٵف وٱڃر ثیځٽبپ ـا  ثبـ ثبق چٻ ِؽای آپ قپِ ڂ ایٿ

  :ٌٱىز

 ٰځڅ اٴڅ اٺ ـڂ اؾیز ټی ٰځٻ... ؼاـڄ ثسڅ ِؽ ڂ ؼڄ غجف ټی -

   !قڀٻ ثڅ دٹیه ثڇٻ ڀؽیځً قڀٳ ټی
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 369 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ. ثڅ  اٺ غځؽڄ اٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ، اق ثیسبـٴی غځؽڄ

ی ثسڅ ڀٵبچی اڀؽاغشٻ. ایٿ ضدٻ اق ٌجبچشً ثڅ ٰیبپ  زڇفڄ

دیً اق ایٿ  سّبؼ٦ ثبٌؽ ڂ ڀڅ سّڃیفی ٰڅسڃاڀىز  ڀڅ ټی

ٰفؼٺ! ٤ف٪  ؼیؽڄ ثڃؼٺ سڃچٻ ثڃؼ. غڃؼي ثڃؼ، ضه ټی

چبیی ٬ڃی ثفای خؽا ٰفؼپ اڂ  ؼوزی ٰڃؼٮ ثڃؼٺ ٰڅ  زڇفڄ

اق ټٿ دیً آټؽ ڂ ثب ٌؽر و١ی ٰفؼ اڂ ـا اق آ٤ڃٌٻ خؽا 

 ثب ټٿ ڂ ٌؽ قپ آپ ٰڃسبڄ  ٰځؽ. خی٣ ٰڃؼٮ چٽفاڄ ثب خی٣

 زځٵٻ اق ـا ٰڃؼٮ آپ ٨ٍبـ ثب ؼاٌز ٬ّؽ ٰڅ اټیفی ثڅ سفن

 بڂـٺ زٍٻ ؼڂغشٻ. ثی ؼـ
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 370 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؽ؟ غڃاوز ضبٸٻ ـا ثؽ ٰځ ٰفؼ... ثیً اق ایٿ ټی ؼاٌز زڅ ټی

ای ثبالسف ڀیك ثڃؼ؟ ضیڃاپ ثڃؼ! ثڅ غؽا ٰڅ ثڃیی اق  ټٵف ټفضٹڅ

  !اڀىبڀیز ڀجفؼڄ ثڃؼ

ای  خبپ ټٿ ؼـ ټ٭بثٷ قڂـ اڂ زځؽ ثبڀیڅ ؼوشبپ ثی ټ٭بڂټزِ

ثجیٍشف ڀشڃاڀىز ؼڂاٺ ثیبڂـؼ ڂ ثب ٍٰیؽپ ٰڃؼٮ اق ؼوشٻ، ٬جٷ 

ا٬ؽاټی ٰځٻ، ٰڃؼٮ ٰڅ ٨فِز ٰځٻ ثفای ده ٴف٨شځً  اق آپ

خب ثڃؼ ٰڅ ـوٽبً ؼیڃاڀڅ ٌؽٺ. ثڇشف  ؼاؼ ڂ آپ پـا ثڅ ؼوز آپ ق

ثڃؼ ثٵڃیٻ ثب ضفٰشً ؼیڃاڀڅ اٺ ٰفؼ ڂ ثبق چٻ ټڃ٫٨ ٌؽ! آپ 

غڃاوشځؽ ٰڅ یٱی ده اق  ؼڂ ټفؼ ؼٶ زفٰیٿ زڅ اق خبڀٻ ټی

 ٰفؼڀؽ؟  ؼیٵف غځدفچبیٍبپ ـا ثڅ وڃیٻ دفسبة ټی
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غڃاوشٻ ثڅ وٽز آپ ٰڃؼٮ چدڃٺ ثجفٺ ٰڅ ؼوشبپ اټیف ټبڀ١ٻ 

  :ٍٰیؽٺ ټٿ ثڃؼٺ ٰڅ خی٣ ټیثبـ  ٌؽ ڂ ایٿ

 ټځڅ ی ثسڅ  ی ټځڅ! اٺ ـڂ ثؽڄ، ثسڅ اټیف غؽا ٸ١ځشز ٰځڅ! ثسڅ -

   ...اڂپ

ڀٵبچٻ وٽز آپ ټفؼټی ٍٰیؽڄ ٌؽ ٰڅ ضبٶ ؼوز ثڅ ؼچبپ 

ثڅ س٭الچبی ټٿ ؼـ ټیبپ ؼوشبپ اټیف زٍٻ ؼڂغشڅ ثڃؼڀؽ. ثڅ 

ای ؼٸٍبپ ثڅ  ای ڂخؽاپ ڀؽاٌشځؽ؟ ؾـڄ ٰؽاٺ ؾـڄ ـاوشی ٰڅ چیر

 اق  وڃغز ٰڅ دب دیً ثٵؿـاڀؽ ڂ ټفا ځڃ٠ٍبپ ڀٽیضبٶ چٽ

 ؼڂـ ټب اق سځؽ چبی ٬ؽٺ ثب قپ آپ ؼچځؽ؟ ڀدبر چیڃال آپ ؼوز
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 ؼـ یٱی چبی چ٫ -چ٫ ثڅ سجؽیٷ چبیٻ خی٣ ضبٶ ڂ ٌؽ ټی

 ٌؽ. ټی غ٩څ اټیف ثبقڂاپ ټیبپ ؼـ ٰڅ  ٌؽڄ ټیبڀی

ثڅ چؽ٨ً ـویؽڄ ثڃؼ، ثبق چٻ ثبقی ـا اڂ ثفؼڄ ڂ ټفا ؼـ ټیبپ 

ٰڅ ؼیڃاڀڅ ڂا١٬ی اڂ  آپاق  ـی٣ؼ ثڃؼ.. ڀڅ ڀٍبپ ؼاؼخٽٟ ؼیڃا

ټدځڃڀی ثؽ ضبٶ  ،٨ٍفؼ ی ٰڅ ـڂاپ ټفا ؼـ ټٍز ټییثڃؼ... اڂ

  !ثڃؼ

غڃاوشٻ ثڅ وٽز آپ قپ چدڃٺ  ٰڅ چٽسځبپ ټی ټفا ؼـضبٸی

سٹڃغڃـاپ ڂ ثڅ قڂـ ثڅ وٽز ټبٌیٿ ٍٰیؽ ڂ ثبق  -ثجفٺ، سٹڃ

ا چٻ آپ ټفؼٺ ٨٭ٗ ڀٵبڄ ٰفؼڀؽ! اڀٵبـ ٰڅ ٰٽؽی وبٶ ـ

 ،ثفایٍبپ ٴؿاٌشڅ ثڃؼڀؽ ٰڅ ث١ٕی ثب ٴف٨شٿ ؼوز ثڅ ؼچبپ
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ؼاؼڀؽ! اڀىبپ ڀجڃؼڀؽ...  ضبٶ دفیٍبڀٻ ـا ټڃـؼ سٽىػف ٬فاـ ټی

چب ڀڅ آپ ضیڃاڀی ٰڅ ثڅ قڂـ ټفا ؼـ ٨ٕبی سځٳ ټبٌیٿ  ڀڅ آپ

 آؼٺ چب اق ٰی آڀ٭ؽـ ثی ـضٻ ٌؽڄ ثڃؼڀؽ؟!   .اڀؽاغز

ڂـٴڅ ثب وڃاـ ٌؽپ غڃؼي ٩٬ٷ ٰڃؼٮ ـا قؼ ٰڅ ثب ِؽای ؼ

  :ٌؽڄ اق ٌؽر خی٣ ڂ ٴفیڅ ثبق چٻ ڂخڃؼي ـا ٸ١ځز ٴ٩شٻ

غڃای ـڂ  غڃـڄ... ٴ٩شٻ ٰبـی ٰڅ ټی ضبٸٻ اقر ثڅ چٻ ټی -

ٰځٻ ٠ڃٔی ؼیٵڅ ټفٴز زیڅ؟ ؼیٵڅ زی اق خڃڀٻ  ټی

  ...غڃای ٰڅ ٠ؿاثٻ ټیؽی... غؽا ٸ١ځز ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 374 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ضف٨ٻ ٰبټٷ اق ؼچبپ غبـج ڀٍؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثب ٌؽر ؼوشً ـا 

ثب ِؽای ثٹځؽی ٰڅ ٰٻ اق اڂ ؼیؽڄ ـڂی ٨فټبپ ٰڃثیؽ ڂ 

  :ٌؽ، ټفا غٙبة غٍٽً ٴف٨ز ټی

ثىڅ ضڃا! وبٰز ٌڃ! ٨٭ٗ وبٰز ٌڃ ِؽار ـڂ ڀٍڃٺ!  -

چبی اټفڂقر ـڂ دف ٰفؼی ضف٦ ڀفپ. سب ڂ٬شی  زڃة غٗ

  !غڃاٺ ثٍځڃٺ اقر ثفویٻ غڃڀڅ یڅ ٰٹٽڅ چٻ ڀٽی

ٰفؼٺ دفڂ ثڃؼ ڂ ضشی  ٰڅ سّڃـي ـا ټی دفـڂ ثڃؼ، ثیً اق آپ

چبیی ٰڅ ض٭ً ثڃؼ ٴڃي ؼچؽ. غبڀڅ...  ؼ ثڅ ضف٦ضبٔف ڀجڃ

ـ٨شٻ ڂ ثب ثبال اڀؽاغشٿ یٯ ټٍز اق آپ  ثبیؽ ثڅ غبڀڅ ټی

ٰفؼڀؽ  اٺ ټی ٴٍز. ؼاٌشځؽ ؼیڃاڀڅ چب ثبق چٻ ٠٭ٹٻ ثف ټی ٬فَ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 375 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼاڀىشٻ!  چؽ٨ً ـا ټی ،ڂ ثؽسف اق چف زیك آپ ثڃؼ ٰڅ غڃؼٺ

ؼٸیٷ ؼڂثبـڄ ڀكؼیٱٻ ڀٍؽڄ ثڃؼ اټب  ضؽن قؼڄ ثڃؼٺ اټیف، ثی

زفا... زڅ چیكٺ سفی ثڅ اڂ ٨فڂغشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ضٕڃـٺ ـا ؼـ 

 چبی ؼیڃاـی زڇبـ ؼـ ټفا غڃاوز ټی ڂ  ؼڀیب أب٨څ ټیؽیؽ

  !ٰځؽ؟ ثىشفی سیٽبـوشبپ

ٌؽ ده؟ آپ قپ ؼیڃاڀڅ ی١ځی ٰدب ثفؼڄ  اٺ زڅ ټی ثسڅ

 دیً ـڂق زځؽ ضشی ڂ ؼاٌشڅ ڀٵڅ ـا اٺ ثسڅ ٰڅ اټیف  ثڃؼي...

ٰفؼ ثب ـاڄ اڀؽاغشٿ زځیٿ  ٻ ؼاؼڄ ثڃؼ. ضبٶ ٨ٱف ټیڀٍبڀ

سڃاڀىز ؾچٿ ټفا ؼـٴیف ٰځؽ ڂ ث١ؽ چٻ ثٵڃیؽ  ای ټی ثبقی

ؼاـ  چبیً ثسٵبڀڅ ڂ ضشی غځؽڄ اٺ؟ ڀبٌی ثڃؼ، ڀ٭ٍڅ سڃچٻ قؼڄ
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ټبڀؽ  ثڃؼ، ثفای ټځی ٰڅ ؼـ آوشبڀڅ وی وبٸٵی ثڃؼٺ ټثٷ آپ ټی

چبی ثڅ ڀٝف  ٰڅ یٯ ڀڃخڃاپ چ٩ؽڄ وبٸڅ ٬ّؽ ؼاٌز ڀ٭ٍڅ

ؼـڂ٢ ثڃؼڀً ٌٯ ڀٽیٱفؼ ـا وفٺ  ای ٰڅ چیسٱه ثڅ ٠ب٬الڀڅ

  !دیبؼڄ ٰځؽ

چبیً غڃؼٺ  قؼ ثبیؽ ؼـ ټ٭بثٷ ڀ٭ٍڅ ٰڅ ٠٭ٷ ڀڇیت ټی ثب ایٿ

 ثبق اټب ؼاڀىشٻ ټی ـا ٬ّؽي ٰڅ ایٿ ثب چٻ آپ  ٰځٻ ٰځشفٶ  ـا

 ٰفؼ ټی ثیؽاـ ـا خځڃڀٻ ضفٰبسً ثڃؼپ ټٕطٯ چٻ ثبق... چٻ

ب ؼـ ټ٭بثٷ غڃؼ ؼیؽڄ ثڃؼ س ای ثبقی اوجبة ټفا ٰڅ آپ ضه ڂ

ـیػز! ٰبي  ثڅ چف وبق غڃؼ ثف٬ّبڀؽ، س١بؼٸٻ ـا ثڅ چٻ ټی

آټؽ؛ ٰبي ضشی دؽـ چٻ اق قڀؽاپ ثیفڂپ  ڂ٬ز ڀٽی چیر
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ټبڀؽٺ.  آټؽ سب ؼـ آـاټً ثڅ ٰبـ غڃؼٺ ټ٥ٍڃٶ ټی ڀٽی

غڃاوز چٽڅ  ـویؽ اټب ڂا١٬ب ؼٸٻ ټی غڃؼغڃاچبڀڅ ثڅ ڀٝف ټی

زیك ثڅ دیً اق آقاؼی دؽـ ثبقٴفؼؼ ڂ ِجص سب سب ٌت غڃؼ ـا 

ټ٥ٍڃٶ ٰبـ ؼـ آسٹیڅ ٰځٻ ڂ ؼـ ڀڇبیز اق غىشٵی ثیڇڃي 

  .ٌڃٺ

سطٽٷ ـ٨شبـچبیٍبپ وػز ثڃؼ. وػز ٰڅ زڅ ٠فْ ٰځٻ، 

ټٱیؽ! سځؽ  ؾـڄ خبڀٻ ـا ټی -٨فوب ثڃؼ ڂ ؼاٌز ؾـڄ خبپ

ٰفؼ ڂ ضبٶ و١ی ؼاٌز ثب الیی ٍٰیؽپ اق ټیبپ  ـاڀځؽٴی ټی

چب ټفا ثشفوبڀؽ! ثبق چٻ آـاٺ ٌؽڄ ثڃؼٺ، اق آپ  ټبٌیٿ
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 ؼـ  ثڃؼٺ ٰڅ یٰفؼ. آـاټ ؼـڂڀٻ ڂٸڃٸڅ ثڅ دب ټی چبیی ٰڅً آـاټ

    .ثڃؼ ٰفؼڄ وٱڃر ،ٌؽپ ٘ڃ٨بڀی اڀشٝبـ

ثب سڃ٧٬ ټبٌیٿ ثڅ ؼـ ٰڇځڅ غبڀڅ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. اڂٔب٠ٻ غفاة 

ٌبپ ثڅ  ثڃؼ. ټڃچبیٻ ؼـ ِڃـر دػً ٌؽ ڂ ثڅ غب٘ف ٰڃسبچی

 ٴفؼڀٻ زىجیؽڄ ثڃؼڀؽ.

ا چځڃق چٻ چبیٻ ـ چبیٻ ثڅ ضشٻ وفظ ثڃؼ ڂ ٸفقي ٸت زٍٻ 

ٰفؼٺ! اټیف ٩٬ٷ ـا ثبق ٰفؼ ڂ ثب غٍٻ اق ټبٌیٿ  اضىبن ټی

سڃاڀىز ٰڅ ثبقی ؼیٵفی  اي ڀٽی دیبؼڄ ٌؽ. ایٿ ضبٸز ٠ّجی

٬ؽـ خبپ ؼاٌز ٰڅ ثب زځیٿ ٬ڃایی  ثبٌؽ؟ ټٵف غڃؼي زڅ

 ٬بټز ثڅ ڂیفاڀی ټٿ ثىشڅ ثڃؼ؟ 
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ؼـ وٽز ټفا ٰڅ ثب غٍٻ ٴٍڃؼ غځؽیؽٺ. ثڅ ضبٸز ٠ّجی 

بـاضشی ڂ غٍٽً ضؽا٬ٷ ټٿ یٱی ـا چبیً غځؽیٻ. ڀ زٍٻ

غڃٌطبٶ ٰفؼڄ ثڃؼ، اټب ثبقڂیٻ ـا ٰڅ ثڅ سځؽی ٍٰیؽ، ٠الڂڄ 

ثف دیبؼڄ ٌؽپ اق ټبٌیٿ ټدجڃـ ثڅ وٱڃر ٌؽٺ. ڂا١٬بً ؼٸٻ 

ی  چڃن ٰفؼڄ ثڃؼ ـڂی سػز ثځٍیځٻ ڂ ثب سّڃـ ٰفؼپ زڇفڄ

  .اي ؼٸٻ ـا ثٵیفٺ ڂ ثػځؽٺ ٠ّجی

ٰفؼٺ؟  څ ټیؼاؼ اټب ز غځؽڄ ټفا ثیٍشف ؼیڃاڀڅ ڀٍبپ ټی

٘ڃـ  ضؽا٬ٹً اق ٴفیڅ ثڇشف ثڃؼ؛ چف زځؽ چف قټبپ ٰڅ ایٿ

ؼاـ ٌؽپ غځؽڄ سجؽیٷ ثڅ ٴكڄ ٌؽڄ  غځؽیؽڄ ثڃؼٺ، ؼـ دی اؼاټڅ

ؼاڀىشٻ ؼـ آپ ٸطٝڅ چیر ضبٸٻ غڃة ڀیىز.  ثڃؼ ڂ غڃة ټی
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ڂ  اؼڄچبی آـاټجػٍٻ ـا ٬ڃـر ؼ اق ٬فَ ڀیبق ؼاٌشٻ یٯ ثىشڅ

اثٻ ٰڅ ضدٻ ضفَ ٬ؽـ ثػڃ ثڅ اڀؽاقڄ ؼڂ ـڂق ثػڃاثٻ. آپ

چب خب  چبیی ٰڅ ؼـ زځؽ ـڂق غڃـؼڄ ثڃؼٺ ؼـ ټیبپ غڃاة

  !ثٽبڀؽ

  :ضبٸی ٸت قؼٺ اټیف ؼوشٻ ـا ثڅ وٽز ؼـ غبڀڅ ٍٰیؽ ٰڅ ثب ثی

سڃڀی اؾیشٻ  ٰځی ثفای اټفڂق ثیٍشف اق ایٿ ڀٽی ٨ٱف ڀٽی -

خب ٴٻ ٌڃ، اق قڀؽٴیٻ  ٴٻ ٌڃ! ایٿ ایٿ !ٰځی؟ ٴٻ ٌڃ اټیف

ای ټفؼڂڀٵی ؼاـی  ب ٴٻ ٌڃ، اٴڅ ؾـڄٴٻ ٌڃ! اِالً اق ایٿ ؼڀی

 اق سف غىشڅ زڃپ ثفؼاـ ټٿ ٴٹڃی  ٰڅ ڀؽاـی؛ دبر ـڂ اق ثیع

  !ثفوڃڀٻ وڃؼی ثڇز ثػڃاٺ ٰڅ اٺ اڂڀی
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چبیٻ ـا ٌځیؽ ڂ ثبق چٻ ټفا ثڅ وٽز ؼـ غبڀڅ ٍٰبڀؽ،  ضف٦

ثب اڀؽاغشٿ ٰٹیؽ ثڅ ؼـ ټش١دت ڀٵبچً ٰفؼٺ. اق زڅ قټبڀی 

ڃؼ؟ ټبؼـ... ثب ٰؽاٺ ضف٨ی ٰٹیؽ غبڀڅ ټب ـا ثڅ ؼوز ٴف٨شڅ ث

ټبپ ـا ثڅ  سڃاڀىز ثفای ټٿ سڃخیڅ ٰځؽ ٰڅ زفا ٰٹیؽ غبڀڅ ټی

 اڀىبڀیز  ای ؼوز آپ ضیڃاپ ؼاؼڄ اوز؟ ڀڅ اڀٵبـ ڂا١٬ب ؾـڄ

 ټفا ثڃؼ وػز ٬ؽـ آپ غڃاوشٻ، ڀٽی ٰڅ ـا ټطجشٍبپ ڀؽاٌشځؽ،

ثبق ٰفؼ ثب ٌشبة ټفا ثڅ  ٰڅ ـا ؼـ فیاټ ٰځځؽ؟ ـچب غڃؼ ضبٶ ثڅ

ؼ ڂ ؼـ ڀڇبیز ثب ثبال ٍٰیؽپ غڃؼي اق سٯ ؼاغٷ چٷ ؼا

  .ی دبییٿ ؼـ، ؼـ ـا ثڅ چٻ ٰڃثیؽ دٹڅ
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 ـوبڀؽ ـاچفڂ ثڅ ـا غڃؼي ،ؼـ ثٹځؽِ ِؽای اق سفویؽڄ  ټبؼـ

 ٰڅ آپ اق  ٬جٷ. اڀؽاغز اي ٴڃڀڅ ثڅ زځٵی ټٿ، ؼیؽپ ثب ڂ

ثڅ اڂ  قثبپ ڀیً یٯ ٬بٸت ؼـ ـا اٺ ؼٸػڃـی ثٵڃیؽ، زیكی

  :ٴ٩شٻ

ٰځی ڀٵفاپ ٌؽی، اٴڅ ثفار ټڇٻ ثڃؼٺ  ڀیبق ڀیىز ڂاڀٽڃؼ -

  ...ؼاؼی ٰڅ ثڇً ٰٹیؽ غڃڀڅ ـڂ ڀٽی

ف، ٬بٟ٘ ؼوشً ـا ثبال آڂـؼ ڂ ثب یغڃاوز وٽشٻ ثیبیؽ ٰڅ اټ

  :ثڅ ؼوز ٴف٨شٿ ثبقڂی ټٿ، ثب ِؽای ثٹځؽی ثڅ ټبؼـ ٴ٩ز

  !ثبـ ـڂ ؼغبٸز ڀٱٿ ؼغبٸز ڀٱٿ ټبټبپ! ایٿ -
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څ قڂؼسف غڃاوز چف ز ټبؼـ ؼـ خبیً ایىشبؼ ڂ ټٿ ؼٸٻ ټی

سب ٰدب  آپ غالءی ٰڅ ؼـڂڀً اویفٺ ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ سٽبٺ ٌڃؼ.

٬ؽـ خبپ ؼـ ټٿ ؼیؽڄ  سڃاڀىشځؽ آقاـٺ ؼچځؽ؟ ټٵف زڅ ټی

ؼاؼ یٱی سٽبٺ ٌڃؼ ڂ ثبال٨بِٹڅ ټفا  ثڃؼڀؽ ٰڅ ضشی ټدبٶ ڀٽی

 ! ؟ٰفؼڀؽ ؼـ غٹىڅ ؼیٵف دفر ټی

ؼوشٻ ـا ثڅ وٽز اسب٬ٻ ٍٰیؽ ڂ ټٿ چٽسځبپ ؼـ ضیفر ـ٨شبـ 

آڀسځبپ  قزٵڃڀڅ سڃاڀىشڅ ثڃؼ ؼـ ٠فْ یٯ ـڂ ټبؼـ ثڃؼٺ.

ٰڅ  ـضٻ ٌڃؼ ٰڅ ټفا ثڅ ؼوز اټیف ـچب ٰځؽ؟ آپ چٻ ثب ایٿ ثی

چب غڃاة  اٴف سٽبٺ آپ !ؼاڀىز ثب ټٿ زڅ ٰفؼڄ ثڃؼ غڃة ټی

   سڃاڀىز ثبٌؽ؟ ڀجڃؼ ده زڅ ټی
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 ثڃؼ ٌؽڄ غیك ڀیٻ ټجٷ ـڂی  اق ټ٭بثٷ دؽـی ٰڅ اق ِؽای ټب

ؼـ اسب٬ٻ، ټفا ثڅ ؼاغٷ چٷ ؼاؼ. ـؼ ٌؽیٻ ڂ ثب ثبق ٰفؼپ ټطٱٻ 

ټڇبثب غڃاچف  ٘ڃـ ثی ثب غڃؼي زڅ ٨ٱفی ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ایٿ

 ثب اِال ٰفؼ؟ ټی فیسط٭ اؼثبڀڅ ثی ضفٰبر ثب  ثكـٲ سفي ـا

 ضبٔف دفڂا ثی زځیٿ ایٿ ټٿ ټ٭بثٷ ؼـ سڃاڀىز ټی ـڂیی ٰؽاٺ

  ؼچؽ؟ چٷ ټفا ثػڃاچؽ ٰڅ ٌڃؼ

ی ا٨ىبـ غڃاوشٻ ثڅ ضفٰشً ڂاٰځٍی ؼچٻ ٰڅ چٽبڀځؽ اوج

ٴىیػشڅ ثڅ وٽز ٰشبثػبڀڅ ٰڃزٱی ٰڅ ؼـ ٰځبـ اسب٬ٻ غبٮ 

اي، ثب٠ث ٌؽ اق  ثفؼ چدڃٺ ثفؼ ڂ ثب دفر ٰفؼپ ڀبٴڇبڀی ټی

ؼاڀڅ ؼـ ؼوز  -چب ـا ؼاڀڅ سفن خی٣ ٰڃسبچی ثٱٍٻ. ٰشبة
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ٴف٨ز ڂ ثب دفر ٰفؼڀٍبپ ثف سػشٻ، ثب ِؽای ثٹځؽی ٨فیبؼ 

  :ٍٰیؽ

 ایٿ چب ٰڃ٨شی  ٰؽڂټٍڃڀڅ چبپ؟ سڃی ٰؽڂٺ یٱی اق ایٿ -

  ٌؽڄ؟ ڀڃٌشڅ ٰځی ټی چٻ وف ٰڅ چبیی ؼاوشبپ

خٹؽ ٰشبثی ٰڅ ثڅ ڀٝف یٯ ـټبپ خځبیی ټی آټؽ ـا ثڅ ٔفة 

دبـڄ ٰفؼ ڂ ثب دفر ٰفؼڀً ؼـ ِڃـسٻ، ټدؽؼ ٨فیبؼي ـا ثبال 

  :ثفؼ

سڃی ایٿ ڀڃٌشڅ ټٿ غڃاچف ڀؽاٌشز ـڂ ٍٰشٻ یب ایٿ یٱی؟  -

یڃڂڀڅ ای چٽڅ ـڂ ؼ غڃؼر ؼیڃڂڀڅ !ؼیڃڂڀڅ ٰفؼی ضڃا
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 ؼوز ٘ڃـ زڅ ثجیٿ! ثجیځٍڃپ ثجیٿ؛ ـڂ چب ثؽثػز اڂپ  ٰفؼی!

  !اڀؽاغشی ٸفق ـڂ دبٌڃپ ڂ

اي ثڅ دؽـ ڂ ټبؼـی ثڃؼ ٰڅ ثب سفن ؼـ آوشبڀڅ اسب٪  اٌبـڄ

ٰفؼڀؽ؛ ٌڃغی ثڃؼ، غڃاة  ڂاـ اټیف ـا ڀٵبڄ ټی ضفٰبر ؼیڃاڀڅ

سڃاڀىز ض٭ی٭ز  ؼاڀٻ، اټب چف زڅ ٰڅ ثڃؼ ڀٽی ثڃؼ یب ـڂیب ڀٽی

سڃاڀىز چٽڅ زیك ـا وف ټٿ غفاة  بٌؽ، زٵڃڀڅ ټیؼاٌشڅ ث

 ٰځؽ ڂ ٰىی ضف٨ی ثڅ اڂ ڀكؼ؟ 

 ثكڀٻ ضف٨ی ثڃؼ القٺ اِال ثٵڃیٻ، زڅ ٰځٻ،  ؼاڀىشٻ زڅ ڀٽی

 ٰفؼٺ؟ ټی ڀٵبڄ ِؽا ثی ټ٭بثٹٻ وځبـیڃی ثڅ ثبیؽ سځڇب یب  ڂ

 چٻ ضؽ آپ ؼـ ؼیٵف، ڀجڃؼ چٻ ٬ؽـ آپ ڀؽاٌز، ض٭ی٭ز
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دؽـ ڂ ټبؼـٺ ټفا  ڃاڀىز ڂ٬یص ثبٌؽ ٰڅ ؼـ ضٕڃـس ڀٽی

س٩بڂر ڀجڃؼڀؽ ٰڅ  ٬ؽـ ثی چب آپ چب... آپ ؼیڃاڀڅ ثػڃاڀؽ ڂ آپ

وٱڃر ٰځځؽ! دبچبیٻ ٸفق ٴف٨شڅ ثڃؼ اټب اټیف ٬ّؽ ڀؽاٌز 

ٰٽف ثىشڅ  !ثفؼاـؼ ٰؿایی وٱبڀه آپ ٰفؼپ ثبقی اق  ؼوز

  ...ثڃؼ ٰڅ اټفڂق ڂا١٬ب ټفا ؼیڃاڀڅ ٰځؽ

څ ثیفڂڀً ٰځؽ ثڅ ټبؼـ ڀٵبڄ ٰفؼٺ ثٹٱڅ اڂ ټبڀٟ ٌڃؼ ڂ اق غبڀ

اټب ثب چدڃٺ اټیف ثڅ وٽز ټیك آیځڅ ڂ ثیفڂپ ٍٰیؽپ ٍٰڃی 

چب اق آپ  ٝف وبٶاڂٶ آپ، ٸذشبح ٰڇځڅ و٩یؽ ـڀٵٻ ٰڅ ثڅ ڀ

ـا ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ثب ٔفة ثڅ قټیٿ ڄ ثڃؼٺ اوش٩بؼڄ ڀٱفؼ

اڀؽاغشً. ضفٰبسً ٤یف ٬بثٷ ثبڂـ ڂ ؼـ ٠یٿ ضبٶ ڂا١٬ی 
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ڃِی٩ً دیؽا ای ثفای س ٴځدیؽ، ٰٹٽڅ ثڃؼ... ؼـ ټ٥كٺ ڀٽی

 ٬ؽـ دفڂ ثڃؼ؟  ٰفؼٺ ٰڅ اڂ زٵڃڀڅ آپ ڀٽی

 سٹع ای غځؽڄ ٰڅ ثڃؼ ؼڂاڀؽڄ ـیٍڅ ٨ٱفٺ ؼـ  ثڅ ٬ؽـی ضفَ

 چبیٻ ؼوز ضیٿ چٽیٿ ؼـ ڂ ٴٍڃؼ قؼپ ٬ڇ٭ڇڅ ثڅ ـا چبیٻ ٸت

 ثٵڃیٻ ټثال سب ٰڃثیؽٺ چٻ ثڅ ټیبپ ؼـ یٱی ڂ ضبٸی ثی ثب ـا

٨ڇٽیؽٺ،  ثڃؼ! ضبٶ غڃؼ ـا ڀٽیخؿاة  اي ټىػفڄ اخفای

٘ڃـ ثٵڃیٻ ٰڅ غڃؼٺ ـا ؼـ آپ ٸطٝڅ ضشی  اِال ثڇشف ثڃؼ ایٿ

ٴٹڃیٻ ٰبٌز   غځؽیؽپ ث٥ٓ وػشی ثیع .ٰفؼٺ اضىبن ڀٽی

ٰڃثیؽٺ ـا ثڅ وٽشً ڀٍبڀڅ ـ٨شٻ.  ڂ ؼوشی ٰڅ ثڅ ؼیٵفی ټی
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ٰڅ اق ٧١ٔ یٯ ٬ؽٺ ثڅ ٠٭ت ـ٨شڅ ثڃؼٺ ثب ِؽای  ؼـضبٸی

  :آټؽ ٴ٩شٻ آٸڃؼی ٰڅ ثڅ قڂـ ؼـ ټی ث٥ٓ

٨ڇٽی؟ سڃ...  ڃڀی ټٿ ـڂ ؼیڃڂڀڅ ٰځی ټیس سڃ... سڃ ڀٽی -

 ؼیڃڂڀڅ غڃؼر اټب اټب، ٰځی ؼیڃڂڀڅ ـڂ ټٿ غڃای ټی  سڃ

 ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ، ؼیڃڂڀڅ ټٿ... ای ؼیڃڂڀڅ غڃؼر! ٌؽی

  ...ڀیىشٻ

چبیی ٰڅ دبـڄ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ  چبی اټیف، ٰشبة آپ اسب٪، ڀٵبڄ

چب ڀٵبڄ سفویؽڄ دؽـ ڂ ټبؼـ ؼاٌز ټفا  سف اق چٽڅ آپ وځٵیٿ

قثبڀی ؼوز ثڅ ؼوز چٻ  ٰفؼ. چٽڅ زیك ثب قثبپ ثی ټی ؼیڃاڀڅ

ؼاؼڄ ثڃؼ سب ټفا ټدځڃپ خٹڃڄ ؼچؽ اټب... اټب ټٿ ٰڅ ؼیڃاڀڅ 
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سڃاڀىز ثب یٯ ٌڃی وبغشٵی ټفا  ڀجڃؼٺ! اټب اټیف ٰڅ ڀٽی

  .ؼیڃاڀڅ ڀٍبپ ؼچؽ ڂ غڃؼي ـا اق ثبـ ٴځبچبڀً آقاؼ ٰځؽ

ـ ؼاـسف اق چٽڅ وٱڃر ټبؼ ؼاـ ثڃؼ ڂ غځؽڄ چبیً غځؽڄ ضف٦

ؼاڀىز اټیف ٨فٌشڅ ـا ٍٰشڅ ثڃؼ؛ اڂ ٰڅ  ثڃؼ! اڂ ٰڅ ټی

ای ڀجڃؼڄ اڂ  ٴ٩ز ٨فٌشڅ ؼاڀىز ده زفا ڂ٬شی اټیف ټی ټی

٬ؽـ  چبی اټیف ڀبـاضز ثڃؼ. ی١ځی آپ وٱڃر ٰفؼ؟ زٍٻ

آټؽٺ ٰڅ اڂ ثب ؼٶ وځٵً ثڅ ضبٸٻ ؼٶ  ثیسبـڄ ثڅ ڀٝف ټی

وڃقاڀؽ؟ اق ٌؽر غٍٻ ثڃؼ یب ڂیفاپ ٰفؼپ اسب٬ٻ اټب  ټی

یً ثڅ ٌٽبـ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ټٿ، سبقڄ ؼاٌشٻ ٘ٽٟ ؼیڃاڀڅ چب ڀ٩ه

 ٰفؼٺ.  ثڃؼپ ـا ټكڄ ټی
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ض٫ ڀؽاٌز ټفا ؼیڃاڀڅ غٙبة ٰځؽ ڂ ٰىی ثڅ اڂ زیكی 

ؼاڀىشځؽ ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ ڂ ثبق  ؼاڀىشځؽ، ټی چب ټی ڀٵڃیؽ! آپ

سڃاڀىز ثب ټٿ  ٌؽ؟ ټٵف ټبؼـ ټی قؼڀؽ! ټٵف ټی چٻ ضف٦ ڀٽی

غیؽٺ ڂ ثب ٰح ٰفؼپ زځیٿ ٰبـی ٰځؽ؟ ثڅ وٽز ټبؼـ زف

  :قؼٺ ِؽایً ڂ ـیػشٻ ِؽایٻ ثڅ  ـا اٸشٽبوٻ  ٴفؼڀٻ، سٽبٺ

ؼڂڀی ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ،  ټبټبپ... ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ، سڃ ټی -

غڃاٺ...  ثڇً ثٵڃ ٴٻ ٌڅ، ثٵڃ ثفڄ اق اسب٬ٻ، ڀٽی

  ...غڃاټً ڀٽی

ثفایٻ وځٵیٿ  ضفٰبسٍبپ  ٬ؽـ ٰٹٽبر ـا ٴٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ، آپ

٩ه ٍٰیؽپ ـا اق یبؼ ثفؼڄ ثڃؼٺ. وفٺ ؼا٢ آټؽڄ ثڃؼ ٰڅ ضشی ڀ
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سڃاڀىز ضف٨ی ڀكڀؽ ڂ  ٘ڃـ ټی اٺ وځٵیٿ ثڃؼ. ټبؼـ زڅ ڂ ویځڅ

چبیً ـاڄ ثٵیفؼ؟ ټفٲ ٨فٌشڅ ټفا ؼیڃاڀڅ  سځڇب اٌٯ اق زٍٻ

ؼاڀىز، ثڅ ی٭یٿ  چبیی ٰڅ ټفا ؼیڃاڀڅ ټی ڀٱفؼڄ ثڃؼ اټب آپ ڀٵبڄ

 بث ڂ ـ٨شٻ وٽشً ثڅ سځؽی  اڀؽاغز. ثب ٠٭ٹٻ ـا اق ٰبـ ټی

 ٨فیبؼ وفغً ڂ غڃـؼڄ زفڂٮ ِڃـر ؼـ ټ٭بثٹً، ایىشبؼپ

  :ٍٰیؽٺ

زفا چیسی ڀٽیٵی؟ سڃ چٻ ثبچبي چٻ ؼوز ٌؽی؟ سڃأٺ...  -

 اټب ڀیىشٻ ؼیڃڂڀڅ ټٿ ؼڂڀی ټی ٰفؼی؟ ڂٶ ـڂ ټٿ  ټبټبپ سڃأٺ

 یڅ یٱی ٰځیؽ؟ ټی ؼیڃڂڀٻ ؼاـیؽ زفا ڀٽیٵی؟ چیسی زفا
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زفا... ټٿ، ؽ ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ زفا وبٰشیٿ؟ ثٵی ثكڀڅ، ضف٨ی

  !ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ

چبیٻ ٰڅ چیر سٽبٺ خبڀٻ اق  چبیٻ ثڅ ٸفق ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ؼوز ؼوز

ٌؽ یٯ اڀىبپ سب ایٿ  چب ثڅ ٸفق ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ټٵف ټی ـ٨شبـ آپ

چب ثڅ ایٿ ضؽ دىز  سڃاڀىشځؽ اڀىبپ ضؽ دىز ثبٌؽ؟ ټٵف ټی

قؼڀؽ، ثبیؽ ثڅ  ٌؽ ثبیؽ ضف٦ ټی ٘ڃـ ڀٽی ٌؽ، آپ ثبٌځؽ... ڀٽی

چبی  ٴ٩شځؽ ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀیىشٻ! ٌبڀڅ بپ ټی آڂـؼٺ ڂ ټیضف٨ٍ

ټبؼـ ـا ؼـ ؼوز ٴف٨شٻ ٰڅ دؽـ ثفایٻ غیكی ثفؼاٌز. 

اٺ ٴف٨شڅ ثڃؼ ڂ ضفَ ؼٸٻ ثیٍشف ٌؽ. ټثالً اق ټٿ  غځؽڄ

 سفویؽڄ ثڃؼ؟ سفویؽڄ ثڃؼ ثڅ ټبؼـ غڃؼٺ آویت ثكڀٻ؟ 
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 394 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځځؽ اټب  ؼاڀىشٻ ؼـڂ٢ اوز، ټ١ٹڃٺ ثڃؼ ٰڅ ڀ٭ً ثبقی ټی ټی

 ڀٵبڄ  ـوبڀؽ. چب ټی ڀڅ ٰفؼپ ټٿ زڅ وڃؼی ثڅ آپټٵف ؼیڃا

 خی٣ ثب ڂ ٰفؼ زځؽاپ ؼڂ ـا غٍٽٻ ټبؼـ سفویؽڄ

  :قؼٺ ٨فیبؼ اي زڇفڄ ؼـ غفاٌی ٴڃي

  !ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ -

اٺ اق ٌؽر ثٹځؽی ِؽا آقـؼڄ ٌؽ اټب اڂ خك  سبـچبی ِڃسی

چبیً زیكی  چ٫ -ٴف٨شٿ ـڂیً ڂ ثبال ـ٨شٿ ِؽای چ٫

ؼڀؽ... ؼاٌشځؽ ثب ـڂاپ ټٿ زڅ ٰف ڀٵ٩ز. ؼاٌشځؽ زڅ ټی

 اثجبر ثڃؼ ٌؽڄ ٸطٝڅ آپ ؼـ اٺ غڃاوشڅ  ٰفؼڀؽ ٰڅ سٽبٺ ټی

 ثٱڃثٻ ثٍٱځٻ، ـا زیك چٽڅ غڃاوز ټی ؼٸٻ ڀجڃؼڀٻ؟ ؼیڃاڀڅ
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 395 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ؼیڃاڀڅ ټٿ ثٵڃیځؽ ٰالٺ یٯ چب آپ اټب ؼیڃاـ ثڅ

ٰز وب چٻ ثبق اټب اوز غفاة ضبٸٻ زځبپ ؼیؽڀؽ ټی  !ڀیىشٻ

٨فیبؼٺ وبٰز ٌؽڄ ثڃؼ ڂ  ٻ اق ٌؽرضشی اټیف چ ...ثڃؼڀؽ

  .قؼ چبیٻ قڀٳ ټی ڃر خی٣ ؼـ ٴڃيِ

ڂ چٽیٿ ټفا ڀٽی ؼیؽڀؽ ٰفؼڀؽ ٰڅ اڀٵبـ ټفا  خڃـی ڂاڀٽڃؼ ټی

ؼیؽڀؽ، ثبیؽ ٰبـی  ٍٰبڀؽ. ثبیؽ ټفا ټی ثڅ اڂج خځڃپ ټی

ده ثب یٯ خڇً غڃؼ ـا ثڅ ټی ؼیؽڀؽ ټیٱفؼٺ ٰڅ ټفا 

  :دبسػشی ـوبڀؽٺ ڂ ثب دفر ٰفؼڀً ټدؽؼ خی٣ ٍٰیؽٺ

  !ٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ! ٨ڇٽیؽیؽ؟ ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻټ -
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 396 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٸطب٦ سػز ـا ثڅ سځؽی ٍٰیؽٺ ڂ ثف قټیٿ اڀؽاغشٻ. ثبیؽ 

قؼڀؽ ڂٴفڀڅ وٱڃسٍبپ ټفا ثڅ  قؼڀؽ، ثبیؽ ضف٦ ټی ضف٦ ټی

ٍٰیؽ. اق ٌؽر غٍٻ ڀیفڂیٻ ؼڂزځؽاپ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ  آسً ټی

ـا ټٿ غڃاوشٻ  چب ثڃؼ. ټی سځڇب چؽ٨ٻ خٹت ٰفؼپ سڃخڅ آپ

 ثبٸً وٽز ثڅ  ، غڃاوشٻڀجڃؼٺڃڀؽ ٰڅ ؼیڃاڀڅ ثجیځځؽ ڂ ثٍځ

 آ٤ڃًٌ ؼـ ټفا ټطٱٽی ؼوشبپ ٰڅ ثجفٺ چدڃٺ سػز چبی

 ڂ٬بضشی زڅ آپ. قؼ ټی چٻ ثڅ ـا ضبٸٻ ٠ٙفي ثڃی. ٰفؼ ټڇبـ

 آ٤ڃي ثڅ ټفا ٰفؼڀٻ غٙبة ؼیڃاڀڅ اق ده ٰڅ ثڃؼ

یٙبپ ٌ یٯ! ڀجڃؼ چٻ ضیڃاپ ضشی ڀجڃؼ، آؼٺ اټیف  ٴف٨ز؟ ټی

  .ٌؽ ـ خڇځٻ چٻ دیؽا ڀٽیاي ضشی ؼ ثڃؼ ٰڅ ٸځٵڅ
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 397 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اټب اڂ ثب سٽبٺ چبیً غالَ ٌڃٺ  ثب سٱبڀی غڃاوشٻ اق ؼوز

سڃاڀىشٻ ثف وف  . اق ٌؽر ضفِی ٰڅ ڀٽی٬ڃا ټفا ټڇبـ ٰفؼ

اٺ ٨ٍبـ آڂـؼٺ ڂ ثب  ڂوبیٷ غبٸی ٰځٻ، ثبق چٻ ثڅ ضځدفڄ

٘ڃـ ؼـ آ٤ڃي اټیف خی٣  ٰڃثیؽپ دبچبیٻ ثڅ قټیٿ، چٽبپ

  :ٍٰیؽٺ

  !ڃڂڀڅ ڀیىشٻټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ! ؼی -

سڃاڀىشٻ ؼـ آپ  ؼاـ اټیف آغفیٿ زیكی ثڃؼ ٰڅ ټی ِؽای ث٥ٓ

ؼاـ ڂ آـڂٺ،  ٸطٝڅ سّڃـي ٰځٻ اټب اڂ ثب ِؽایی غً

 ټفا چبی قؼپ ڀ٩ه ڀ٩ه ڂ ټبؼـ چبی چ٫ -چ٫  ِؽای

  :ٌٱىز
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 398 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  !ڀیىشی ؼیڃڂڀڅ ثبي، آـڂٺ  ٤ٹٗ ٰفؼٺ، ٤ٹٗ ٰفؼٺ ثىڅ! -

آسً  ٌځیؽپ ضف٨ی ٰڅ ؼاٌشٻ غڃؼٺ ـا ثفایً ثڅ آة ڂ

 -قؼٺ، چٽبڀځؽ یٯ وٙص آة یع ثف وفٺ ـیػز ڂ چ٫ ټی

چبیٻ ـا ثیؽاـ ٰفؼ. ثڅ ویځڅ اټیف زځٵی اڀؽاغشٻ ڂ غڃاوشٻ  چ٫

ـچبیٻ ٰځؽ اټب اڂ ثیٍشف ټفا ثڅ غڃؼ ٨ٍفؼ ڂ ټٿ، ؼـ دٍز 

 ضٽٹڅ ٠ّجی زځؽی دیً، دبچبیٻ وىز ٌؽ. 

 .ڀٍىز چٽفاچٻ  ٘ڃـ ؼـ آ٤ڃًٌ ڀٍىشٻ ڂ اڂ ڀیك چٽبپ

ؼاڀىشٻ. سٽبٺ  ټٿ ٰڅ ټی ،ؼاڀىز چفٰڅ ڀٽی؛ ؼټطجشً ؼـڂ٢ ثڃ

ؼاٌشٻ ڂ  ٬ڃایٻ سڅ ٍٰیؽڄ ثڃؼ اټب ؼوز اق ٴفیڅ ٰفؼپ ثف ڀٽی
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 399 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڂ، ثب ٍٰیؽپ ؼوز ثف ټڃچبیٻ قیف ٸت ټ١ؿـر 

   .غڃاوز ټی

چبیٻ  ؼیڃاڀڅ ثڃؼ، اټیف ؼیڃاڀڅ ثڃؼ... ڀ٩ىٻ وځٵیٿ ٌؽڄ ڂ زٍٻ

٘ڃـ ؼـ  ؼاڀٻ زځؽ ؼ٬ی٭څ چٽبپ ـ٨ز. ڀٽی ؼاٌز ویبچی ټی

چبیٻ ـڂی چٻ ا٨شبؼ ڂ ویبچی  اي ٴفیىشٻ ٰڅ زٍٻ یځڅو

  .ؼاؼ ؼ٠ڃر غڃؼ وڃی ثڅ  ټفا

***  

چبی وفٺ ڂ سیٯ سبٮ وب٠ز، ؼاٌز  ِؽای زٱیؽپ ٬ٙفڄ

ٰفؼ. ثڅ ٘ڃـ  ٰٻ ټفا چڃٌیبـ ټی -غڃـؼ ڂ ٰٻ ټ٥كٺ ـا ټی
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 400 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰبټٷ ثڅ غڃؼ ڀیبټؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ِؽای قڀی ٤فیجڅ ټڇٽبپ 

  :چبیٻ ٌؽ ٴڃي

اي ٰفؼٺ ثؽسف ٌؽڄ.  بـی ٰڅ ټ١بیځڅغفیٿ ثآڂ١ٔیشً اق  -

ڀٝف  ٘ڃـ دیً ثفڄ ثبیؽ ؼڂثبـڄ ټؽسی ـڂ سطز اٴڅ چٽیٿ

غڃؼټڃپ ثىشفیً ٰځیٻ. ثب ایٿ ضبٸً ٨٭ٗ ؼاـڄ ثڅ غڃؼي ڂ 

  .قڀڅ چبی ا٘فا٨ً آویت ټی آؼٺ

ٰفؼ.  غڃاوشٻ سٱبڀی ثڅ غڃؼ ؼچٻ اټب سځٻ ثڅ ٌؽر ؼـؼ ټی

ـ چبی آة وفٺ چٽسځبپ ؼـ وفٺ ټبڀڃ ِؽای و٭ڃٖ ٬ٙفڄ

ؼاؼ ڂ دػً ٌؽپ ِؽای اټیف، ٌّشٻ ـا ثیؽاـ ٰفؼ ٰڅ چف  ټی
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 401 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

. ټٍػُ ثڃؼ اټیف ٨بِٹڅ ټی ٰفؼٺ زڅ قڂؼسف ثبیؽ زٍٻ ثبق

  :قیبؼی ثب ټٿ ڀؽاـؼ زفاٰڅ ِؽایً ثڅ ڂٔڃش ؼـ وفٺ دیسیؽ

چب ٰٽشف ثڃؼ  غڃاچفٺ ضبٸً غڃة ثڃؼ. ی١ځی ٌؽر سڃچٻ -

فویؽٺ، ٴ٩ز ٰڅ... ڂا١٬بً س اټب ایٿ زځؽ ـڂق اغیف زیكایی ټی

سڃڀٻ غڃاچفٺ ـڂ  اټب ڀٽیدىف٠ٽڃي. زیكی ڀٵ٩شیٻ. ڀڅ ټٿ ڀڅ 

 ؼڂثبـڄ ـڂ اڂپ غڃاٺ ټی ٴ٩ز ټی  اي خب ڂٶ ٰځٻ. چٽڅ ایٿ

 ضشی،. ٍٰشٻ ـڂ غڃاچفي  ٴ٩ز ټی. ٰځٻ ثىشفی خب ایٿ

ٰفؼ اټب ایٿ  اي ـڂ ڀٽی ٨ٱف ثسڅ ټُفؼڄ ضشی ثڃؼ ڂ٬ز غیٹی

  .څثیځ اي ـڂ ټی قؼ ٰڅ ثسڅ زځؽ ـڂق ټؽاٺ سڃچٻ ټی
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 402 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځٻ. ڂغبټز اڂٔبٞ ثڅ  ڀٵفاڀیشڃپ ـڂ ؼـٮ ټی .اٺ ثٹڅ ټشڃخڅ -

غب٘ف ټّف٦ ڀٱفؼپ یب ټّف٦ ثیً اق ضؽ ؼاـڂچبی سدڃق 

وز. ټیٍڅ ثذفوٻ ایٿ ټؽر ٰىی ـڂی ټّف٦ ؼاـڂیی  ٌؽڄ

 ایٍڃپ ڀٝبـر ؼاٌشڅ یب ڀڅ؟ 

ثبق چٻ ِؽای اټیف ثب٠ث ٌؽ غڃؼٺ ـا ثفای ٴٍڃؼپ زٍٽبڀٻ 

  :چٻٰځشفٶ ٰځٻ ڂ ٴڃي ثڅ آڀڇب ؼ

 ٭شً... ڀڅ ثڅ اڂپ ِڃـر!ض٭  -

ٰځٻ، اٴف  ٰځٻ اټب... ثجیځیؽ سأٰیؽ ټی ټٿ ؼاـڂ چب ـڂ ٠ڃْ ټی -

ٰځٻ  خب ثىشفی ڀٱځیؽ سبٰیؽ ټی غڃایؽ غڃاچفسڃپ ـڂ ایٿ ټی
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 403 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثبق چٻ ضشٽب، ـڂی ټّف٦ ؼاـڂییً ڀٝبـر ؼاٌشڅ ثبٌیؽ سب 

ـڂڀؽ ؼـټبپ ـڂ دیً ثځؽاقیٻ. اٴڅ ثڅ ایٿ ـڂاٶ دیً ثفیؽ ټٿ 

ڃڀٻ ثیٽبـٺ ـڂ ضشی یٯ ـڂق ؼیٵڅ ثؿاـٺ غبـج اق س ڀٽی

خب ثبٌڅ زڃپ ٠الڂڄ ثف سڇؽیؽاسی ٰڅ ثفای ؼیٵفاپ ؼاـڄ،  ایٿ

چف ٸطٝڅ ټٽٱځڅ ٬ّؽ خڃپ غڃؼي ڂ یب ضشی ٌٽب ڂ 

ا٘فا٨یبڀً ـڂ ثٱځڅ. ایٿ ـڂ ٴ٩شٻ ٰڅ ثڅ خؽیز اڂٔبٞ دی 

چٽیٿ االپ  ،سڃڀیؽ، اق دىً ثف ڀٽیبیؽ ثجفیؽ ڂ اٴف ټیٵیؽ ڀٽی

چبی ثىشفی غڃاچفسڃپ ـڂ  ـڂ اټٕبء ٰځیؽ سب ٰبـ ایٿ ٨فٺ

  .ٌفڂٞ ٰځیٻ
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 404 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

وٱڃر ٘ڃالڀی ټؽر اټیف، ثڇز ڂ ث٥ٓ ټٿ، ٨ٕبی وفؼ ڂ 

ٰفؼ ثب٠ث  ٴف٨شڅ آپ اسب٪ ٰڅ اڀٵبـ ثف وفٺ ٨ٍبـ ټشطٽٷ ټی

  :ٌؽ زٍٻ ثٵٍبیٻ ڂ ثب ِؽای ٸفقاڀی ٸت قؼٺ

ثه ٰځیؽ... ثه ٰځیؽ! ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ... ڀیىشٻ؛ ٌٽب  -

  !ؽ... ثىڅ، ڂٸٻ ٰځیؽ! ټٿ... ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻای ؼیڃڀڅ

غیك ٌڃٺ ٰڅ  ـ٨ز ڂ غڃاوشٻ ؼـ خب ڀیٻ ِؽایٻ ؼاٌز ثبال ټی

قڀی و٩یؽ دڃي، اق دٍز ټیكی ٰڅ ؼـ ـأن ؼیؽٺ ثڃؼ ثٹځؽ 

ٌؽ. ؼوشً ـا ـڂی ٌبڀڅ اټیفی ٰڅ ثفای وبٰز ٰفؼپ ټٿ 

ثٹځؽ ٌؽڄ ثڃؼ ٴؿاٌز ڂ اڂ ـا ټدؽؼا ثف خبیً ڀٍبڀؽ. 

ٌؽ قڂٺ ثف زڇفڄ آٌځبیً ٌؽٺ ڂ ؼـ  یٱٻ ټیٰڅ ڀكؼ ؼـضبٸی
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 405 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴٍشٻ ٰڅ  ٌؽڄ ؾچځٻ ؼڀجبٶ ـؼی اق غب٘ف اڂ ټی ٩ِطبر ٴٻ

  :ٴ٩ز

  .ای؟ ټ١ٹڃټڅ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشی ٰی ٴ٩شڅ سڃ ؼیڃڂڀڅ -

ضف٨ً ټبڀځؽ آثی ـڂی آسً غٍٻ ؼٸٻ ـا غځٯ ٰفؼڄ ثڃؼ. 

  :ای ٸت قؼٺ زٍٻ اق اڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب ٸطٿ ڀڅ زځؽاپ ؼڂوشبڀڅ

 غڃایؽ؟  سڃپ ـڂ. زی اق خڃڀٻ ټیچب ٌځیؽٺ ضف٦ -

ټب ؼٌٽځز ڀیىشیٻ ضڃا. ؼاـیٻ ثفای ثڇشف ٌؽپ ضبٸز سالي  -

ای ڀؽاٌشڅ ثبٌڅ  چب ثڅ سڃ ٌبیؽ ڀشیدڅ ٰځیٻ. ٴ٩شٿ ایٿ ضف٦ ټی

اټب ټٿ ثڅ ٠ځڃاپ ؼٰشفی ٰڅ ؼڂ وبٸڅ ؼڂوشز ٌؽڄ ثبق چٻ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 406 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځٻ ثیٽبـیز ـڂ. ټیٵٻ ٰڅ ٌبیؽ ثب ٬جڃٶ  ثفار سٱفاـ ټی

  .٬جڃٶ ٰځی ڂ ټثٷ ٬جٷ غځؽڄ ثڅ ٸجز ثیبـیٰفؼڀً ؼـټبپ ـڂ 

ټی  قټىشبپ یٯ  غڃاوز ؼٸٻ ټی ،٬ؽـ غىشڅ ثڃؼٺ آپ

ټی  غڃؼي ثب ـا ا٘فا٨ٻ ٰثب٨ز ثڃی ،ثڇبـ ٠ٙف ٌبیؽغڃاثیؽٺ 

  .ټی ٌؽفار غب٘ سٽبٺ اق دبٮ ؾچځٻ ڂٌىز 

ټؽاغٹڅ ٰفؼٺ ڂ ثب  ،ٰڅ ثیٍشف ؾچځٻ ـا ټٍڃي ٰځؽ ٬جٷ اق آپ

ـا اق ؼوشٻ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ.  ثفغڃاوشٿ ڀبٴڇبڀی، وڃقپ وفٺ

٨ٍفؼٺ اق  ٰڅ ٴڃٌڅ ٌبٶ ڀػی اٺ ـا ثف خبی وڃقپ ټی ؼـضبٸی

  :سػز ثفغڃاوشٻ ڂ ٴ٩شٻ



استیصالرمان   
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انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 407 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

سڃـڂغؽا اٴڅ ثڅ ٨ٱف غڃثی ټځی یٯ ٰٹٽڅ ثیٍشف اق ایٿ  -

  .ضف٦ ڀكپ. ټٿ ټیفٺ غڃڀڅ

یٯ ١٘ځڅ ثڅ اڂ قؼٺ ڂ ثڅ سځؽی اق ټ٭بثٹً ٴؿـ ٰفؼٺ. ِؽای 

ا٠شځب ـؼ ٰفؼٺ ڂ ثب زٍٻ  یڀٵفاڀً ٰڅ ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ ـا ث

  :ؼڀجبٶ غفڂخی ٴٍشٻ

  !اټب... ِجف ٰٿ... ضڃا -

آټؽ غبـج ٌؽٺ.  اق ټدشٽٟ ثكـٴی ٰڅ ثڅ ڀٝف ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ټی

ق دٍز وف ٍٰیؽڄ ا ؼوشٻ ٰڅ  ٴٍشٻ ثب زٍٻ ؼڀجبٶ سبٰىی ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 408 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

آټیكی  ٌؽ. ثب ٰال٨ٵی ثڅ اټیف ڀٵبڄ ٰفؼٺ ڂ ثب ٸطٿ اٸشٽبن

  :ٴ٩شٻ

ثفؼاـ ؼیٵڅ، ثڅ خڃپ چف ٰی  سڃـڂغؽا ؼوز اق وفٺ -

دفوشی ؼوز اق وفٺ ثفؼاـ ثؿاـ قڀؽٴیٻ ـڂ ثٱځٻ ٸ١ځشی  ټی

ٰبـر ٰفؼٺ ٰڅ ڂٸٻ  غڃای؟ ټٵڅ زی زی اق خڃڀٻ ټی

 ٰځی؟  ڀٽی

ا٨شبؼ ٰڅ اټیف وفٺ ـا ثڅ ویځڅ اي زىجبڀؽ  اٌٱٻ ؼاٌز ـاڄ ټی

ی اٌٱٻ اق ڀ٩فر  ڂ ټٿ ثب اوشٍٽبٺ ٠ٙفي اڂٸیٿ ٬ٙفڄ

ٰفؼٺ.  غڃؼ ـا ڀیك ؼیٵف ؼـٮ ڀٽیٰفؼٺ،  زٱیؽ. ؼـًٰ ڀٽی

اڀٵبـ ؼزبـ ثطفاپ ٌػّیشی ٌؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثیٽبـی اټیف ثڅ ټٿ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 409 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٘ڃـ ڀجڃؼ ضبٶ ثبیؽ ثب دفغبي  ڀیف وفایز ٰفؼڄ ثڃؼ؛ اٴف ایٿ

قؼٺ ثبق چٻ ټفا ؼـ آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ  قؼٺ.... ٰڅ اٴف ټی دىً ټی

  !غڃاثبڀؽ ؼڂ ٬ؽٺ ٰځبـسف ټی

ب ٨ٍبـ وفٺ ـا خؽا ؼٺ ڂ ثاي ٬فاـ ؼا ؼوشٻ ـا ـڂی ویځڅ

  :اي ٌؽٺ ڂ ٴ٩شٻ زٍٽبپ اٌٱی غیفڄ څٰفؼٺ. ث

اٺ، ټٿ ټفیٕٻ. سڃ ثفؼاـ  ثبٌڅ اټیف. ض٫ ثب سڃ، ټٿ ؼیڃڂڀڅ -

ؼٸىڃق ټځی ڂٸی ثىڅ، ؼیٵڅ ؼڀجبٸٻ ڀیب، ؼیٵڅ خٹڃی زٍٽٻ 

سڃڀی غڃڀڅ ڀیبی ثٵڃ ټٿ ثفٺ، ثڅ غؽا  ڀیب... اٴڅ ټیٵی ڀٽی

وشز غالَ ثٍٻ! ٰځٻ ٰڅ اق ؼ ټیفٺ غڃؼٺ ـڂ ٴٻ ڂ ٴڃـ ټی

اٴڅ ث١ؽ اق اټفڂق زٍٽٻ ثڇز ثػڃـڄ خڃـی غڃؼٺ ـڂ ٴٻ ڂ 
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 410 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځٻ ٰڅ ؼوز چیر اضؽی ثڇٻ ڀفوڅ... ثڅ غؽا  ٴڃـ ټی

  !ٰځٻ ټی

چبیً ـا ٬بة ِڃـسٻ ٰفؼ ڂ ټٿ ثب ڀ٩فر وف  اټیف ؼوز

چبی خٽٟ ٌؽڄ ؼـ زٍٽبڀً ثفایٻ ٨یٹٽی  زفغبڀؽٺ. اٌٯ

سف اق  ثیً ڀجڃؼ... ِؽایً ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ ڂ ټفا ټش١دت

  :دیً وبغز

وذبـټز ٰڅ ټٙٽئٿ ثبٌٻ  ټٿ ڀیىشٻ ڂٸی ؼوز ٰىی ټی -

اقر ثڅ غڃثی ټفا٬جز ټیٱځڅ. ټیفٺ ضڃا ڂٸی ثؿاـ سب غڃڀڅ 

  .ثفوڃڀٽز
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 411 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  :ڀب ثبڂـ ڀٵبچً ٰفؼٺ ڂ ثب سفؼیؽ ٸت قؼٺ

 ثفی؟  اٺ زی... اڂپ چٻ ټی ثسڅ -

ی اٌٯ اق زٍٽً زٱیؽ. ایٿ ټفؼ خځڃپ ثبقٴیفی  یٯ ٬ٙفڄ

ـا ثڅ ـاوز ټشٽبیٷ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ اٌٯ وفي  ؼاٌز!

  :ثب ؼوشً ٬ٙفڄ اٌٯ ـا ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز زٍٽً ـا ڀجیځٻ.. 

غڃای ثجیځیً ٨٭ٗ  غڃاٺ اقر. اٴڅ ټی ثفٺ. ا٠شفاْ ڀٽی ټی  -

  .ثبیؽ ٰبـی ٰڅ ټیٵٻ ـڂ ثؽڂپ وڃاٶ دفویؽپ اڀدبٺ ثؽی

غڃؼي ثڃؼ... ثبألغفڄ ڀ٭بة ثفاؼـ ؼٸىڃق ـا ٰځبـ قؼ ڂ زڇفڄ 

ؼاٌز ثبڂـٺ ټیٍؽ چب... ؼاٌشٻ  ڀٍبپ ؼاؼڄ ثڃؼ.اي ـا  ڂا١٬ی
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 412 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

یٯ ؼچٻ ؼـ ؾچٿ ؼٸٻ ـا ثڅ اٌٱً ټی ثبغشٻ ڂ غڃؼ ـا 

ټفیٓ سّڃـ ټیٱفؼٺ ٰڅ غڃؼي ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ ثڃؼ. ال ٰفؼاؼ 

ضؽا٬ٷ ټیٵؿاٌشی ڀ٭بة ؼـڂ٤یځز ـا ثبڂـ وذه ؾار غفاثز 

  :دڃقغځؽی قؼٺ ڂ قیف ٸت ٴ٩شٻ ـا ڀٍبپ ټی ؼاؼی؛

ٰٻ ؼاٌز ـڂی  -ر اِٹیز. ٰٻغڃثڅ ثفٴٍشی ثڅ ؾا -

  !ٌؽ ؼٸىڃقر ـڂ ثبڂـٺ ټی

اي ٰڅ ؼاغٷ دیبؼڄ ـڂی  زیكی ڀٵ٩ز ڂ ثڅ وٽز ټبٌیٿ

خٹڃی آوبیٍٵبڄ دبـٮ ٰفؼڄ ثڃؼ ـ٨ز. زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ 

! ـ٨ز ټی ثبیؽ... ـ٨ز ټی  ؼڀجبٸً ـاڄ ا٨شبؼٺ.  ٍٰیؽٺ ڂ

  ...ثڃؼ ٴ٩شڅ غڃؼي
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 413 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

***  

ڂ ټبؼـ ٴؿٌشٻ ڂ ده اق ڂـڂؼ ثڅ غبڀڅ ثڅ سځؽی اق ټ٭بثٷ دؽـ 

غڃؼ ـا ؼاغٷ اسب٬ٻ اڀؽاغشٻ. ثب ڀٵبڄ ثڅ ٨ٕبی ټفست اسب٪ ؼـ 

ؼٶ ٴ٩شٻ ټبؼـ ثبق چٻ خڃـ ؼیڃاڀٵی ټفا ٍٰیؽڄ ڂ اسب٪ ـا 

  .خٽٟ ٰفؼڄ ثڃؼ

خب وف غڃـؼٺ. ؼوشٻ ـا ثیع  یٯ ٩٬ٷ ثڅ ؼـ اسب٪ قؼٺ ڂ چٽبپ

  .ٴٹڃیٻ ٴؿاٌز ڂ ثڅ سځؽی ڀ٩ىٻ ـا ثیفڂپ ؼاؼٺ

آټؽ؟ ؼاٌشځؽ زڅ ثالیی وفٺ  ؼاٌز زڅ ثالیی وفٺ ټی

ٰفؼٺ ٰڅ  آڂـؼڀؽ؟ آڀسځبپ ٨ٍبـی ثف ٴٹڃیٻ اضىبن ټی ټی
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 414 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڀٵبـ ث٥ٕی زځؽیٿ وبٸڅ ؼـڂڀً اڀجبـ ٌؽڄ ڂ ټؽاٺ اق غڃؼ 

  «زفا ټٿ؟»دفویؽٺ:  ټی

زفا ټٿ ټطٱڃٺ ثڅ ایٿ آ٩ٌشٵی ثڃؼٺ ڂ ا٤شٍبي ا٘فا٨ٻ 

آټؽٺ غڃؼٺ ـا ثڅ ـڂقټفٴی ٠بؼر  سٽبټی ڀؽاٌز؟ سب ټی

سف اق ثبـچبی  ٠فٔڅ ٌؽ ڂ ټٿ چفثبـ ثی ڂیفاپ ټی ؼچٻ، ؼڀیبیٻ

  .ؼڂغشٻ ؼیٵف ؼـ وٱڃر ثڅ غڃـؼ ٌؽپ ڂخڃؼٺ زٍٻ ټی

ڀیٻ وب٠شی ؼـ چٽبپ ضبٸز ثؽڂپ دٹٯ قؼپ ثڅ ٴڃٌڅ ټٹط٩څ 

آڂیك ٌؽڄ اق سػشٻ غیفڄ ثڃؼٺ ڂ ؼـ ٨ٱف ثڅ س٭ؽیف ٌڃټٻ ثڅ 

اق خب ثفؼٺ ٰڅ ؼـ اسب٪ قؼڄ ٌؽ؛ ِؽای اټیف ثب٠ث ٌؽ  وف ټی

 ـ ـا ثفایً ثبق ٰفؼٺ.ثٹځؽ ڂ ؼ
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 415 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڂاـؼ ٌؽ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ وف سب دبیٻ ؼـ ـا دٍز وفي ثىز. 

ڀیٻ ڀٵبچی ثڅ اڂ ڂ ټڃچبی آ٩ٌشڅ ثٹځؽي ٰڅ ضبٶ ثبق ـڂی 

خؿاثیز  ڂ ـڂی سػشٻ ڀٍىشٻ.اڀؽاغشڅ اي ـیػشڅ ثڃؼ  ٌبڀڅ

ٰثی٩ً قیجب ڀجڃؼ... قیجبیی ٰڅ ٬یٽشً ثی ڂخڃؼی ثڃؼ، 

  .ـٺ آټؽ ڂ ڀٍىزٰځب زفٰیٿ سف اق چف قٌشی ټی ټبڀىز!

ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ٰڅ ٰفؼ، ټشڃخڅ ٌؽٺ ڀ٭ً ثفاؼـ ټڇفثبڀً 

  :ثڅ دبیبپ ـویؽڄ ڂ ثبق چٻ ٬ّؽي آقاـ ـڂاڀٻ ثڃؼ

ضڃا، ا٠شفاْ ڀٽیػڃاٺ، ٴفیڅ ڀٽیػڃاٺ، ضڃِٹڅ خی٣ ڂ ؼاؼ  -

چبر چٻ ڀؽاـٺ. ٨٭ٗ ټیٵٻ سڃ ٴڃي ټیٱځی سب  ڂ ٸڃن ثبقی

یٯ  چفزڅ قڂؼسف اق ؼوز ټٿ غالَ ثٍی. یٯ ټبڄ، ٨٭ٗ
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 416 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ټبڄ ثبیؽ خبیی ٰڅ ټٿ ټیٵٻ ثٽڃڀی. ث١ؽي چفخب ٰڅ غڃاوشی

ټبټبپ ٬ىٻ ؼیٵڅ . ثڅ غبٮ ثفڂ، چفٰبـی ٰڅ غڃاوشی ثٱٿ 

  .وف ـاچز ڀٽیبٺ

چبی  . ثب اڀٵٍزٸت ثبق ڀٽی ٰفؼٺ سب خٽٹڅ اي ـا ٰبټٷ ٰځؽ

ؼاؼٺ  ڂاـ آڀڇب ـا ؼـ چٻ دیر ټی ٰفؼٺ ڂ اوشفن ؼوشٻ ثبقی ټی

  :ٰڅ اټیف اؼاټڅ ؼاؼ

ټبڄ دیً ٰیبپ ټیٽڃڀی. ایٿ یٯ ټبڄ ټٿ ڀیىشٻ، ټبټبپ یٯ  -

اڂڀڇب چٽفاڄ ټٿ ثڅ یڅ ټىب٨فر ټیبپ ڂ ث١ؽ  !ڀیىز، ثبثب ڀیىز

  .ٴفؼپ اق یٯ ټبڄ، چٽفاڄ سڃ ثڅ غڃڀڅ ثفټی
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 417 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴ٩ز... یٯ ټبڄ  څ ټیؼچبڀٻ اق س١دت ثبق ټبڀؽڄ ثڃؼ. ؼاٌز ز

ؼـضبٸی ٰڅ ٰیبپ ټشأچٷ ثڃؼ، ٬فاـ ثڃؼ ؼـ  !ٿ؟ثب ٰیبپ... ټ

ڂ ٠ؿاة ٌؽڄ اي ثب چٽىفي  اي ٌبچؽ ـ٨شبـ ٠بٌ٭بڀڅ غبڀڅ

ـڂي خؽیؽی ثفای ؼیڃاڀڅ ٰفؼڀٻ یب٨شڅ ثڃؼ؟ ٍٰیؽٺ؟  ټی

  :چبیٻ ڀٍىز ڂ ثڅ سځؽی ٸت قؼٺ ای ثف ٸت غځؽڄ

اټیف ـڂاڀی ثڃؼپ ؼیٵڅ اق وفر ٴؿٌشڅ... آؼٺ ڀیىشی، ثػؽا  -

ٰڅ ڀیىشی! ټیػڃای ثڅ زی ثفوی؟ یٯ ټبڄ ثب زڅ ڀىجشی ثفٺ 

 ڂ ټٿ زفا ٰیبپ  ؼ ټشأچٷ ثب قڀً قڀؽٴی ٰځٻ؟سڃی غڃڀڅ ټف

 چٻ ثڅ ٰبـر ڂ ضف٨ب ایٿ اق ضبٸز غڃؼر ٰځڅ؟ ٬جڃٶ

  !ټیٵٻ خؽی ټیػڃـڄ، چٻ ثڅ ضبٸٻ ؼاـڄ ټٿ ڀٽیػڃـڄ؟



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 418 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اټیف ؼوشً ـا ـڂی ؼوشٻ ٴؿاٌز ٰڅ ثڅ سځؽی ؼوشٻ ـا ده 

اي ـا ثڅ وفي ٍٰیؽ ڂ غیفڄ  ٍٰیؽٺ ڂ اڂ، ؼوز دیً آڂـؼڄ

  :ثڅ ټٿِ ٠ّجی اؼاټڅ ؼاؼ

٨٭ٗ سڃ، ٰیبپ! چیر ٰىی ڀیىز. سځڇب ـاڄ غالَ ٌؽڀز اق  -

ای  وز، آـڄ یب ڀڅ! سڃٔیص ؼیٵڅ ټٿ چٽیځڅ. خڃاثٻ یٯ ٰٹٽڅ

  .ڀٽیػڃاٺ

وڃقاڀؽ. ثڃؼپ  چبیً... ٰبـچبیً، ؾچځٻ ـا ؼاٌز ټی ضف٦

سڃاڀىز  ټٿ ثب ٰیبپ ؼـ یٯ غبڀڅ زع ڀ١٩ی ثفای اڂ ټی

 غڃڀً  ٰڅ اقټځی  څث٬ؽـ ـقیٷ ثڃؼ ڂ  ؼاٌشڅ ثبٌؽ؟ زفا آپ

 ؽـ ٰیځڅ ٠ٽی٭ی ؼاٌز؟ ٬ آپ ثڃؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 419 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼـ ڂا٬ٟ ثف٠ٱه ٌؽڄ ثڃؼ، ٰىی ثبیؽ ؼا٢ِ اڀش٭بٺ ڂ غٍٻ 

ټٿ ثڃؼٺ ڂ اڂ ثب دیً ـڂی ټیؽاپ ـا ؼـ ؼوز ٰڃـي ټیٱفؼ 

ټبڀؽٺ  ٴف٨شڅ ثڃؼ. غځؽڄ ؼاـ ثڃؼ ڂا١٬ب، ټٿ یٯ ټبڄ ثب ٰیبپ ټی

٬ؽـ ٰڃسبڄ ڂ  ځً آپیب ؾچ ،ٰفؼ ٰفؼ. ثبقی ټی ڂ اڂ ـچبیٻ ټی

اټب غالِی اق اڂ ؼـ آپ ٸطٝڅ  .ؼاڀىشٻ ڀٽی؟ ثسٵبڀڅ ٌؽڄ ثڃ

  ...اٺ ثڃؼ سځڇب غڃاوشڅ

غڃاوز ټفا  ؼیؽٺ... ټی چؽ٨ً ٌبیؽ ټٍػُ ثڃؼ ڂ ټٿ ڀٽی

ڀكؼ ٰیبپ ث٩فوشؽ سب ٰبـی ٰڅ غڃؼي ڀشڃاڀىشڅ ثڃؼ ـا ٰیبپ 

 ڂ ٰفؼڀؽ ټی ٰڅ  ؼاڀىشٻ ٰفؼڀؽ؛ ټی اٺ ټی اڀدبٺ ؼچؽ. ؼیڃاڀڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 420 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثڃؼ ٬فاـ ٰڅ ثالچبیی ٌؽپ سف ٮڂضٍشځب سځڇب ټٿ ټٽبڀ١ز

  .ٰفؼ سدفثڅ ٰځٻ ـا سٕٽیٿ ټی

ؼاڀٻ ؼـ آپ ٸطٝڅ ؼٸشځٵی ٰیبپ ثڃؼ، ضه غڃاوشٿ ڂ  ڀٽی

ؼڂوز ؼاٌشځً ثڃؼ یب ڀ٩فسی ٰڅ اق اټیف ؼاٌشٻ، اټب چف زڅ 

سڃاڀىشٻ ـا اڀدبٺ  سفیٿ اڀشػبثی ٰڅ ټی ثڃؼ ثب٠ث ٌؽ اضٽ٭بڀڅ

  :ٻای ٴ٩ش ؼچٻ. ٸت ٴٍڃؼٺ ڂ ثب ِؽای سطٹیٷ ـ٨شڅ

  .ټیفٺ -

اټیف ٰڅ اڀٵبـ زځؽاپ غڃٌطبٶ اق دبوػٻ ڀجڃؼ، اق خبیً 

  :ثفغڃاوز ڂ ٴ٩ز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 421 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٌفڂٞ ثڅ خٽٟ ٰفؼپ ڂوبیٹز ٰٿ. قڀٳ ټیكڀٻ ثڅ ٰیبپ ثیبؼ  -

  .ؼڀجبٸز

ٰفؼٺ آـاٺ  چبیٻ ـا ټٍز ٰفؼٺ ڂ ثب ِؽایی ٰڅ و١ی ټی ؼوز

  :ثبٌؽ، ٸت قؼٺ

 ٬ؽـ قڂؼ؟ ٨فؼا غڃؼٺ ټیفٺ، ڀٽیٍڅ؟  ایٿ -

  !ڀٽیٍڅ -

ایٿ ـا ٴ٩ز ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽ. ثڅ ټطٓ غفڂخً وفٺ 

غڃاوشٻ غڃؼ ـا  ـا ؼاغٷ ثبٸً سػشٻ ٨فڂ ثفؼٺ ڂ اڀٵبـ ٰڅ ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 422 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼٺ سب ڀ٩ه ٍٰیؽپ ثفایٻ ٤یفټٽٱٿ ٬ؽـ ٨ٍبـ ؼا غ٩څ ٰځٻ، آپ

  .ؽٌ

ٰٽی ث١ؽ، ثب اضىبن غ٩ٵی ڂ سځٵی ڀ٩ه، وف ثٹځؽ ٰفؼٺ. 

ثبق ڂ  ای اٰىیمپ چٽبڀځؽ ټبچی ؼچبڀٻ ـا ثفای ثٹ١یؽپ ؾـڄ

  .ټیٍؽ ثىشڅ

چبیٻ ـا ـڂی ِڃـسٻ ٨ٍفؼٺ ڂ ده اق آپ ثفغبوشٻ؛  ؼوز

چبی  ټ٭بثٷ آیځڅ ایىشبؼٺ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ غڃؼ، ؼوز ثڅ ٴڃڀڅ

ثفخىشڅ ڂ ټڃچبی ٰڃسبچٻ ٰڅ ـڂی دیٍبڀی ـیػشڅ ثڃؼ، 

ضه ټیٱفؼٺ ٜبچفٺ ثب ؼیفڂق ټش٩بڂر ثڃؼ... غڃاة  ٍٰیؽٺ.

 ؼیؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ټڃچبی ثٹځؽی ؼاٌشٻ؟



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 423 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبی ثفخىشڅ ڂ  ڂاـاڀڅ ضفٰز اڀٵٍشبڀٻ ـا ثڅ ٸت ټڃـزڅ 

 ثب ڂ ٰفؼٺ غ٩ز خب چٽبپ ـا  وذه ثڅ ٴفؼڀٻ ٍٰبڀؽٺ. ؼوشٻ

  :ّڃیف غڃؼ ؼـ آیځڅ ٴ٩شٻس ثڅ ڀٵبڄ

سف ټیٍٿ  چب ٬ڃی سف ثٍی اڂپ ٧١ٔ ڀؽاـیٻ. چفزی ١ٔی٧ -

ضڃا! ثڅ غڃؼر ثیب ؼغشف. ؼوز ڂ دبر ـڂ خٽٟ ٰٿ، خٽٟ 

سڃ چٻ ثبقی  .ـؼر ڀٱفؼپٰٿ غڃؼر ـڂ سب ثیٍشف اق ایٿ غڃ

  !ٰٿ ثبچبٌڃپ. ثبقی ٰٿ

ڀ٩ىٻ ـا ثیفڂپ ؼاؼٺ ڂ ده اق زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫، اق ٘ج٭څ ثبالی 

  .اٺ ـا ـڂی سػز اڀؽاغشٻ ٰٽؽ، زٽؽاپ غبٰىشفی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 424 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چب ـا ؼڂسب یٱی ثؽڂپ سب  ؼـي ـا ثب ضفَ ٴٍڃؼٺ ڂ ٸجبن

ٌؽ  ٰفؼپ ؼـڂپ زٽؽاپ دفسبة ٰفؼٺ. ٰٽؽٺ ؼاٌز غبٸی ټی

اٺ سڅ ٰٽؽ، آپ ـا  ای ـڀٳ ٌځبوځبټڅ ٬ڇڃڄٰڅ ثب ؼیؽپ خٹؽ 

  .ثیفڂپ ٍٰیؽٺ

ی  ـڂی سػز ڀٍىشٻ ڂ ثب ڀٵبڄ ٰفؼپ ثڅ ٌځبوځبټڅ، ٩ِطڅ

زفغیؽ ڂ  اڂٸً ـا ٴٍڃؼٺ؛ زٍٽٻ ـڂی اـ٬بٺ ڂ ا٠ؽاؼ ټی

ا٠ؽاؼ آپ  .قؼ. ؼـوز ڀجڃؼ اٺ ـا ثف چٻ ټی ټطبوجبر ؾچځی

  !ٌځبوځبټڅ ؼـوز ڀجڃؼڀؽ

ٷ ؼـ ؾچځٻ ټفڂـ ٰفؼٺ. ثبـی ؼیٵف غڃاڀؽٺ ڂ ثٹځؽسف اق ٬ج

  :ؼاؼ؛ قیف ٸت ثفای غڃؼٺ سٱفاـي ٰفؼٺ ٩ٰب٦ ڀٽی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 425 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  !یٯ ڂ چٍشبؼ ڂ ویّؽ ڂ  ټشڃٸؽ دځح یٯ وبٶ چكاـ -

سف  ٌؽ؟ ټٿِ ثیىز ڂ ڀڅ وبٸڅ زٵڃڀڅ ڀُڅ وبٶ ٰڃزٯ ټٵف ټی

ٴ٩ز.  څ ٰڅ ؼـڂ٢ ڀٽیؼاڀىشٻ ٌؽڄ ثڃؼٺ؟ ٌځبوځبټ زڅ ټی اق آپ

ثڃؼ، ٠ٱه غڃؼٺ ٌؽ؟ اوٻ چٽبپ  ټٵف ټی ...ټڇف ڂ اټٕبیً

  ...ثڃؼٺ؛ اټب

٩ِطڅ ـا ڂـ٪ قؼٺ ڂ ثبـی ؼیٵف ټجڇڃر ټبڀؽٺ، ؼـ ؾچٿ اق 

ٰڅ  دفویؽٺ ڀٱځؽ آپ چٻ ثبقی اټیف ثڃؼ؟ ڀٱځؽ ثفای آپ غڃؼ ټی

چبیٻ  ی خ١ٹی قیف ٸجبن ٨ٱفٺ ـا ثف چٻ ثفیكڀؽ، ٌځبوځبټڅ

 ټػ٩ی ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ؟ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 426 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٬ؽـ چٻ ٰڅ دڃٸً اق دبـڂ ثبال  ٌؽ ٰڅ، اټیف چف زڅ ڀٽی

٨ز، ثبق چٻ ٬ؽـسً ثڅ وبغز یٯ ٌځبوځبټڅ خ١ٹی ـ  یټ

  .ـویؽ ڀٽی

آپ اوٻ، ضىبٺ سڃٰٹی! ټڇف ٘ال٪ ٩ِطڅ، یب یٯ ٰبثڃن 

  .ٻ!ثڃؼ یب ٩ٰیٹی ثف اق ؼوز ؼاؼپ ٠٭ٹڂضٍشځبٮ 

زیك خك  ٰفؼٺ چیر ضىبٺ سڃٰٹی... چف زڅ ثف اوٽً سأټٷ ټی

ثب سفن ٌځبوځبټڅ ـا ـڂی زٽؽاپ دفر  .آټؽ ویبچی یبؼٺ ڀٽی

چبی ٸفقاڀٻ ـا ثڅ ؼچبپ ٴف٨شٻ. یٯ ثبـڄ سٽبٺ  ٺ ڂ ؼوزٰفؼ

اٺ قیف ڂ ـڂ ٌؽڄ ثڃؼ، ؼـ یٯ ٸطٝڅ ڂ سځڇب ثب زځؽ  قڀؽٴی

  .ڀڃٌشڅ غڃؼ ـا ؼیڃاڀڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 427 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټٿ، ضڃا ؼغشفی ٰڅ ثیىز ڂ ڀڅ وبٶ وٿ ؼاٌز ڂ ؼـ چدؽڄ 

اي ٌبچؽ ٬شٷ غڃاچفي سڃوٗ ڀبټكؼ ڂ ثفاؼـي ثڃؼ،  وبٸٵی

ضبٶ ثڅ ڂخڃؼ غڃؼ ٌٯ ٰفؼڄ  ..ٌځبغشٻ. ضبٶ غڃؼ ـا ڀٽی

چبی ٌځبوځبټڅ  . اٴف ایٿ ضڃا ټٿ ثڃؼٺ، ده ـڂایز ثفٴڅٺثڃؼ

 ٴ٩ز؟  زڅ ټی

اٴف ټٿ ضڃا ثڃؼٺ، ده آپ ضڃایی ٰڅ ثیىز وبٶ وٿ ؼاٌز 

ڂ ؼـ وٿ چ٩ؽڄ وبٸٵی ټشأچٷ ڂ ؼـ ڀڃقؼڄ وبٸٵی ٘ال٪ 

  !ٴف٨شڅ ثڃؼ زڅ ٌػّی ثڃؼ؟

چٽىف ؼـج اٺ ثڅ ٠ځڃاپ  ضىبٺ سڃٰٹی ٰڅ ڀبټً ؼـ ٌځبوځبټڅ

  ...ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثڃؼ؟ ټٿ زڅ ٰىی ثڃؼٺ؟ ټٿ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 428 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثب ثبق ٌؽپ ؼـ اسب٪ ثب ضبٸز سځؽی ٌځبوځبټڅ ـا قیف ٸجبن 

.  ؼاؼٺ ؼیؽ، ڀجبیؽ ٧١ٔ ؼوشً ټی دځڇبپ ٰفؼٺ. اټیف ڀجبیؽ ټی

٨فِز ٨ٱف ٰفؼپ ڀجڃؼ، ٨فِز ٴفیڅ ڀجڃؼ، ضشی ٨فِز 

ٰه ـا ټڃـؼ ا٠شٽبؼ  دفوً اق ـاوشی چٻ ڀجڃؼ؛ زفا ٰڅ چیر

  .ؼیؽٺ یڀٽ

ؼاڀىشٻ ٰڅ ټیبپ خٽ١ی اق ټب٨یب  غڃؼ ـا چٽبڀځؽ ٌػّی ټی

سڃاڀىز ا٠شٽبؼ  اویف ٌؽڄ ڂ ضشی ثڅ زٍٽبپ غڃؼي ڀیك ڀٽی

  .ٰځؽ

  :ِؽای اټیف ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 429 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ـڂ ٸجبوز ثىشی  ٰیبپ اڂټؽڄ. ؼاغٷ ڀیڃټؽ. اٴڅ وبٰز ـڂ -

  .ای ؼی٭څ ؼڂ ثیفڂپ ثیب ٰٿ ٠ڃْ

بپ ؼاؼٺ ڂ اڂ ثب ٴ٩شٿ وفٺ ـا سځؽ ڂ سځؽ ثفای سبییؽ سٱ

ڂ  څاسب٪ غبـج ٌؽ. قیخ زٽؽاپ ـا ثىش ای قیفٸجی اق«غڃثڅ»

اق خب ثفغڃاوشٻ. ثبق چٻ ټ٭بثٷ آیځڅ ایىشبؼٺ ڂ ثب غڃؼ ٌفڂٞ 

  :ثڅ ِطجز ٰفؼٺ

آـڂٺ ثبي. سځڇب ـاڄ ڀدبر اق ؼوشٍڃپ آـڂٺ ثڃؼڀڅ. ڀؿاـ  -

ٌڃپ  ر ٰځٿ... سڃ ؼیڃڂڀڅ ٨ٱفر ڂ ثڅ چٻ ثفیكپ... ڀؿاـ ؼیڃڂڀڅ

 !ٰځٻ ٌڃپ ټی ٿ، آـڄ؛ ټٿ ؼیڃڂڀڅٰ

چبیٻ ـا ـڀٳ  ایٿ ـا ٴ٩شٻ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ ـل وفظ ـڀٵٻ، ٸت
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 430 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

قؼٺ. غڃؼغڃاچبڀڅ ثڃؼ، ؼیڃاڀٵی ثڃؼ ڂ ٌبیؽ چٻ ضه اڀش٭بٺ... 

ٰفؼٺ یب غیف، اټب غڃة ثڃؼپ  ؼاڀىشٻ ٨فِشً ـا دیؽا ټی ڀٽی

  .ـا ٰځبـ ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ

ٍبپ ٸڅ چبی ټبڀؽٺ، ثیً اق ایٿ ټیبپ ثؽی اٴف غڃة ټی

ٌؽٺ. ټٿ چٻ ټثٷ آڀڇب... ټٿ چٻ ثبیؽ ټثٷ آڀڇب ثفغڃـؼ  ټی

ثؽ ټی ٰفؼٺ،  ٰفؼٺ. ټٿ چٻ ثبیؽ ثؽ ثڃؼپ ـا اټشطبپ ټی ټی

ٌؽٺ سب ؼیٵف ثڅ اٌشجبڄ چٻ ؼٸٍبپ ثڅ ضبٶِ ٩١ٔٻ ڀٽی 

وڃغز! ثؽ ټیٍؽٺ سب ټطجشٻ ـا دبی ضٽب٬ز ڀٽی ٴؿاٌشځؽ... 

قڂی ثؽ ٌؽپ اټب وػز سف اق قغٻ غڃـؼپ ثڃؼ! قڂـِ ثب

ڂخؽاڀً ؼـؼڀبٮ سف اق سفٮ ثفؼاٌشٿ ؼٸٻ ثڃؼ... اټب ثبق چٻ 
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 431 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٌؽٺ سب ټٿ ـا اق ثڃؼپ ثب ٰیبپ ڀشفوبڀؽ،  ثؽ ټیثبیؽ ثؽ ټیٍؽٺ! 

ڀٽی ٌؽٺ سب اټیف ټفا ثب ٰڃؼٰی غفؼوبٶ اټشطبپ  ثبیؽ ثؽ ټی

 .قؼٺ ڂ ټٿ، چٽبڀځؽ غڃؼٌبپ ثبیؽ اق ٧١ٔ ټیٰفؼ 

ـڀٵی س١ڃیٓ ڂ  ټبڀشڃاَٺ ـا ثڅ سځؽی ثب ټبڀشڃی ِڃـسی ٰڃسبڄ

وفٺ ـچب ٰفؼٺ. ٬جٷ اق ـ٨شٿ، یٯ ٌبٶ ټٍٱٹی آقاؼاڀڅ ـڂی 

ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ زٍٽبپ ٍٰیؽڄ د٧ ٰفؼڄ اٺ ؼـ آیځڅ غیفڄ ٌؽٺ. 

  :ٸت قؼٺثڅ ِڃـر ټشڃـٺ ٤ٻ آٸڃؼٺ 

ٰځٻ.  ٰڅ ټٿ ڂ ثڅ اڂپ غڃڀڅ ٨فوشبؼیؽ دٍیٽڃڀشڃپ ټی اق ایٿ -

  !خ٩ششڃپ ـڂ
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 432 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٍبپ ثیً اق ضؽ اٸ١ٽٹ غؽاضب٨ٝی ثب ټبؼـ ڂ دؽـی ٰڅ ٠ٱه

٠بؼی ثڃؼ ، ؼڂ ؼ٬ی٭څ چٻ ٘ڃٶ ڀٱٍیؽ ڂ ڀىجز ثڅ ټبخفا 

زځؽی ث١ؽ چٽفاڄ ثب ٰیبپ، ؼـڂپ ټبٌیځً ثڅ وٽز ڀبٰدب آثبؼ 

ـ٨شٻ. ڀٵبچً ڀٱفؼٺ، وڃاٶ ڀذفویؽٺ، ضشی والٺ چٻ  ټی

  .ٰفؼ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ ڂ اڂ چف اق زځؽی قیف زٍٽی ڀٵبچٻ ټی

بؼا ټٿ چٻ ڀٵبچٻ ؼاؼٺ سب ټج ؼوشڅ ٰی٩ٻ ـا قیف ڀبغٿ ٨ٍبـ ټی

ؼوشً دیً آټؽ ڂ ثب قؼپ ؼٰٽڅ ٔجٗ، ٨ٕبی  .ثڅ اڂ ثػڃـؼ

  .وځٵیٿ ټبٌیٿ ـا ثب آچځٳ دف ٰفؼ

چبیً ثفایٻ  چبیً ڂ ټ٥بقڄ ـ٨ز ٰڅ ٰڃزڅ ؼاٌز ثڅ وٽشی ټی

ؼاڀىشٻ ٰدبوز... قثبڀٻ  ٰفؼٺ ڀٽی آٌځب ثڃؼ اټب چف زڅ ٨ٱف ټی
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 433 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زفغیؽ ٰڅ ټ٭ّؽي ـا ثذفوٻ ڂ اڂ ڀیك اق غؽا  چٻ ڀٽی

وٱڃسً زڅ وځٵیٿ ثڅ ضبٶِ ټٿ   .اوشڅ وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼغڃ

خځٳ قؼڄ سٽبٺ ټیٍؽ... اڀٵبـ ده اق قؼ ڂ ثځؽی وػز ڂ 

و٭ڃ٘ی او٩ځبٮ ټیبڀڅ زبٸڅ چبی ؼـؼ چب، ؼاٌشٻ ثب وٱڃرِ 

ضځدفڄ چب اټشطبپ ټیٍؽٺ. ؼاٌشٻ ثڅ غڃؼ ټی ٨ڇٽبڀؽٺ سځڇبیی 

ثبیؽ اق دىٍبپ ثف ټی آټؽٺ، ثبیؽ ټی٩ڇٽیؽٺ چیر ٰىی ثڅ 

ضبٶ ټٿ غڃؼي ـا ثڅ ټػب٘فڄ ڀٽی اڀؽاغز ڂ آپ  غب٘ف

ؼوشی ٰڅ وبٸڇب دیً ټفا ؼـ غیبٶ ٬فاـ ثڃؼ اق ؼیڃاڀڅ غبڀڅ 

 ثیفڂپ ثٱٍؽ، سځڇب یٯ ـڂیبی سٹع اټٱبپ ڀبدؿیف سٹ٭ی ټی ٌؽ.
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 434 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼـ ضیٿ دیر ؼـ ٰڃزڅ ڀٵبچی ثڅ ڀیٻ ـغً اڀؽاغشٻ؛ سڅ 

 ،چبی ؼـ چٻ ـ٨شڅ اق سٽفٰكي چبی ټفست ٌؽڄ ڂ اغٻ ـیً

  .ٌؽ فزیك ؼیؽڄ ټیثیً اق چ

سڃاڀىشٻ ٴڃٶ ثكڀٻ ٰڅ ؼڂوشً ڀؽاٌشٻ،  غڃؼ ـا ڀٽی

ثفؼ  اي ٰڅ چٽسځبپ ؼٶ ټی سڃاڀىشٻ ټځٱف خؿاثیز زڇفڄ ڀٽی

غڃاوشٻ ؼیٵف ضڃا ڀجبٌٻ، ټیػڃاوشٻ ثفای اڂ،  ٌڃٺ اټب ټی

ٌیٙبڀی ٌڃٺ ثؽٶ ثڅ غڃؼي ٰڅ ټكڄ ٔفثڅ اق ٠كیكاڀً ـا 

ق وف ڀڃٌشڅ ڂ ټی غڃاوشٻ ؼاوشبپ آؼٺ ڂ ضڃا ـا ا  .ؽبڀثسٍ

ایځجبـ، ټٿ ٌیٙبپ ـا ٨فیت غڃـؼپ ویجٻ ؼچٻ! ایځجبـ ټٿ ڀجبیؽ 
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 435 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼـ ؼاٺ ټی ا٨شبؼٺ، ثبیؽ ِیؽ ټیكؼٺ ثٹٱڅ آسٍی ٰڅ ؼـڂڀٻ ثف 

 ا٨فڂغشځؽ، آـاٺ ٌڃؼ.

ا٘الٞ اق ـڂڀؽي ثڃؼٺ،  غڃاوشٻ ؼـ آپ یٯ ټبچی ٰڅ ثی ټی

اڂ ـا اق قڀؽٴی دٍیٽبپ ٰځٻ. ٰفؼڄ سب سٽبٺ سالٌٻ ـا 

چٻ ؼوز ٰٻ آپ یٯ ټبڄ ـا ثڅ ٰبټً قچف  سڃاڀىشٻ ڀٽی

  ...ٰفؼٺ. ٬جٷ اق غفڂج اق غبڀڅ ایٿ ـا ٬ىٻ غڃـؼڄ ثڃؼٺ ټی

٬ىٻ غڃـؼڄ ثڃؼٺ ضبٶ ٰڅ ؼوز اق وفٺ ثف ڀٽیؽاٌشځؽ، سبڂاپِ 

 ٠ٽف وڃغشڅ ڂ ؾچٿ ٨یڃق دفیؽڄ اٺ ـا اقٌبپ ثٵیفٺ.

  :ثب ِؽایً اق ٨ٱف ؼـ آټؽٺ ڂ ثڅ اڂ زٍٻ ؼڂغشٻ
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 436 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  .ـویؽیٻ. دیبؼڄ ٌڃ -

چبی  چبیی ثب دٍز ثبٺ ای ٰڅ دف ثڃؼ اق غبڀڅ ثب ڀٵبڄ ثڅ ٰڃزڅ

آدبـسٽبپ ٰڃسبڄ ڂ ٬ؽیٽی وبغز، غیفڄ ثڅ ؼـ و٩یؽ ـڀٳ 

٬ؽـ ثفایٻ آٌځب ثڃؼ؟  اٺ ؼـ ٨ٱف ٨فڂ ـ٨شٻ ٰڅ زفا آپ ٰځبـی

اڀٵبـ ټٱثٻ ٰٽی ٘ڃالڀی ٌؽ ٰڅ ثبق چٻ ٰیبپ ټیبپ ا٨ٱبـٺ 

  :دفیؽ

 خب ـڂ؟  یبؼر ڀیىز ایٿ -

ثبـ وفؼ ثڃؼٺ. ڀٵبچٻ  ٠ٹی ـ٬ٻ چف قټبڀی ایٿڀٵبچً ٰفؼٺ؛ 

ثڅ زٍٽبڀً ؼیٵف ٌڃ٪ ڀؽاٌز، اڀٵبـ ٰڅ ٫ٍ٠ ڂ ڀ٩فر، 
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 437 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ڀٵبچً ٠دیجی غڃڀىفؼی  چف ؼڂ اق ڀٵبچٻ ـ٨شڅ ڂ ټٿ ثب

  .ٰفؼٺ ټی

٨ڇٽیؽ ٰڅ  ؼاؼٺ، ثبیؽ ټی ؼر ټیقثبڀٻ ـا ثبیؽ ثڅ ڀیً قؼپ ٠ب

بڄ ـویؽ. ثب چٽبپ ڀٵ ج١ؽ اق قثبڀٻ خك ڀیً ثڅ اڂ غیفی ڀٽیټځ

  .وفؼ، ٸطٿ وفؼسفی ـا ثڅ غڃـؼي ؼاؼٺ ڂ ـڂی ٴف٨شٻ

  .ڀڅ. القٺ ڀیىز چٻ یبؼٺ ثبٌڅ -

ثؽڂپ اڀشٝبـ ثفای دبوػی اق خبڀت اڂ ؼوشٵیفڄ ؼـ ـا ٍٰیؽٺ 

اَٺ ٨فڂ  چبیٻ ـا ؼـ خیت ټبڀشڃ ڂ اق ټبٌیٿ دیبؼڄ ٌؽٺ. ؼوز

اٺ ـا  ٰفؼٺ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ آوٽبپ ـڂ ثڅ ٤فڂة، ڀ٩ه ضجه ٌؽڄ
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 438 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـڂق چب زڅ وځٵیٿ ټیٵؿٌز... ثڅ ٴؿـ یٯ ؼڂـ   .ثیفڂپ ؼاؼٺ

سڃٸؽ ڂ ټفٲ یٯ ـڂق ـا قڀؽٴی ٰفؼڄ ثڃؼٺ! چف ثبڀیڅ اي ثڅ 

٬ؽـی قخف ثڅ غڃـؼٺ ټیؽاؼ ٰڅ ٸطٝڅ زٍٻ ٴٍڃؼپ ؼـ ؼڀیب 

ـا ٸ١ځز ٨فوشبؼڄ ثڃؼٺ. ثڅ ٬ؽـی ثبڀیڅ چب ٬ؽٺ چبیٍبپ ـا ثیع 

 ٴٹڃیٻ ٰڃثیؽڄ ثڃؼڀؽ ٰڅ اق ٌؽر ث٥ٓ، ٸڅ ڂ ؼـؼ ټیٱفؼ.

  :ت ڂ چٽبڀٙڃـ غیفڄ ثڅ آوٽبپ ٸت قؼٺقیف ٸ

غؽایب اق ایٿ ثڅ سڃ ڀٽیىذبـټٍڃپ... یب ڀبثڃؼ ټیٍٻ یب  -

 .ٰځٻ ڀبثڃؼٌڃپ ټی

آټؽ، ثب٠ث ٌؽ ثڅ  ِؽای ٰیبپ ٰڅ اق ڀكؼیٱی ٴڃٌٻ ټی
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 439 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

پ ټفا ؼڀجبٶ غڃؼ وٽشً ثسفغٻ ڂ ثڅ اڂیی ٰڅ زٽؽا

  ٰفؼٺ.ٍٰیؽ ڀٵبڄ  ټی

  .ٰځی؟ ثفیٻ سڃ وفؼڄ چڃا در ټی-زی ؼاـی در -

اڀؽاغز ڂ ده دبـٰیځٳ خٹڃسف اق ټٿ ـاڄ ا٨شبؼ ڂ ٰٹیؽ ؼـ ؼـ 

چبی غٍٱیؽڄ ثب٤سڅ ڂ ؼـغز ثٹځؽ  اق ڂـڂؼ زٍٽٻ ثڅ ٴٷ

ڂوٗ آڀڇب ا٨شبؼ، ثبق چٻ اڀٵبـ آٌځب ثڃؼڀؽ... ضشی ٠ٙف ثڃی 

  .غٍٯ ڀفٴه ـا چٻ اڀٵبـ ٬جال سدفثڅ ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 چځڃقٺ یبؼر ڀیڃټؽ؟  -
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 440 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـویؽ ثفای ثڅ یبؼ  ف ټیڀٵبچً ٰفؼٺ. آڀسځبپ ټٍشب٪ ثڅ ڀٝ

غڃاوشٻ ثؽاڀٻ ٰدب  اغشیبـ ټی آڂـؼپ آپ غبڀڅ ٰڅ ټٿ ڀیك ثی

اټب ٧١ٔ ثه ثڃؼ. ؼیٵف ٬فاـ ڀجڃؼ ؼـ زٍٽً  ؟اٺ آڂـؼڄ

ضڃای آڂیكاڀی ثبٌٻ ٰڅ ثب ڂخڃؼ ؼاڀىشٿ سبچٹً ثڅ ـڂیً 

ثبـ اڂ ڀبټٻ  ٰفؼٺ ٰڅ ایٿ چبی ؼیٵفی ڂیفایً ټی ثػځؽٺ. اق ـاڄ

  .ڀٽی ٰفؼ ـا ٨فاټڃي

آڀٱڅ ڀٵبچً ٰځٻ ثڅ وٽز ؼـ ڂـڂؼی غبڀڅ ـاڄ ٴف٨شٻ ڂ  ثی

  :ٴ٩شٻ

  .ټیػڃاٺ اوشفاضز ٰځٻ -
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 441 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثڅ  .ڂاـؼ اوبڀىڃـ ٌؽٍٰؽاـی ٴ٩ز ڂ  «٠دت»قیف ٸت 

چبی ٍٰیؽڄ  ثڃی ڀٻ غبڀڅ ڂ ټٹط٩څ چځٵبٺ ڂـڂؼ ثڅ ڂاضؽي

ؼاؼ ٰڅ ټؽر قیبؼی ٰىی ؼـ  چب ڀٍبپ ټی ٌؽڄ ـڂی ٰبڀبدڅ

  .خب وبٰٿ ڀجڃؼڄ اوز آپ

ـ٨شیٻ ٰڅ یٯ آپ ثب ٴؿـ خىٻ  ڀڅ ثڅ ٌبڀڅ چٻ ټیؼاٌشیٻ ٌب

ای ٍٰیؽڄ ڂ ثب ثف  ویبچی اق ٰځبـ دبیٻ، سفویؽڄ خی٣ غ٩څ

ڂ اڂ ڀیك ثف قټیٿ  ،غڃـؼ ثڅ ٰیبپ، ثڅ ٌٱٷ ٨دی١ی ـڂی اڂ

  .ا٨شبؼ
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سځڇب ٰبـی ٰڅ ؼـ آپ ٸطٝڅ اق ؼوشٻ ثف آټؽڄ ثڃؼ، آپ ثڃؼ ٰڅ 

ثفغڃـؼ  ٴبڄ ٬فاـ ؼچٻ سب ِڃـسٻ ثب ؼوشٻ ـا ٰځبـ وفي سٱیڅ

  .ثڅ وفي ڀبثڃؼ ڀٍڃؼ

ڀ٩ىٻ اق سفن سځؽ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ اڀٵبـ ٰیبپ چٽسځبپ ؼـ ثڇز 

ثڃؼ. ثب ٬فاـ ٴف٨شٿ ؼوشً ؼڂـ ٰٽفٺ اڀٵبـ ٰڅ ثف٪ ثڅ وفٺ 

ڂِٷ ٰفؼڄ ثبٌځؽ؛ ثب زٍٽبپ ؼـٌز ٌؽڄ اق سفن ثڅ اڂ 

  .غیفڄ ٌؽٺ

 غبڀڅ سبـیٯ ثڃؼ اټب ثف٪ زٍٽبپ ٰیبپ ؼـ آپ ٨بِٹڅ ڀكؼیٯ

 اټب ثػڃـٺ سٱبپ غڃاوشٻ ؟ ؽیؽٌؽ ڀ ٵف ټیزځؽ وبڀشی ـا ټ

 وػز ثفایٻ چٻ قؼپ دٹٯ ضشی ڂ ثڃؼٺ ٌؽڄ ٩٬ٷ ٰڅ اڀٵبـ
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اسً ؼوشبڀً ؼاٌز اق ضفٺ سځٻ ٠جڃـ ڂ ٬ٹجٻ ـا ڂاؼاـ  .ثڃؼ

 ثڅ سذً ټیٱفؼ.

 ـا ٰٹٽبر ٰفؼٺ و١ی ڂ ؼاؼٺ ٨فڂ وػشی ثڅ ـا ؼچبڀٻ آة 

  :ثسیځٻ چٻ ٰځبـ ڂاـ اوشفن

  ...ؼٺ، سفویؽٺ اق ثیٿ دبٺزیك... ټڃي... اڂټؽ، ا٨شب -

ٴؿاٌز سٽفٰكی  اي ؼـ آپ ٨بِٹڅ ڀكؼیٯ ټٵف ټی ڀٵبڄ غیفڄ

ثفای ضف٦ قؼپ ؼاٌز ثبٌٻ؟ ضىبثی ٰٹٽبر ـا ٴٻ ٰفؼڄ 

اي، ثب٠ث ٌؽ ڀٵبچٻ ـڀٳ  ثڃؼٺ ڂ ٸت ًٰ آټؽڄ اق غځؽڄ
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 444 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غدبٸز ثڅ غڃؼ ثٵیفؼ. اڀٵبـ ٰڅ وػشی ڂ١ٔیز ثفای ټٿ 

  :ٰځبیڅ ٸت قؼثڅ ٰبٺ اڂ غڃي آټؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثب غځؽڄ ڂ 

  !سف ٌؽی ڀىجز ثڅ ٬جال وځٵیٿ -

ؼاڀىز زٵڃڀڅ غدبٸشٻ ـا ثیؽاـ ٰځؽ. ڀیبټؽڄ ٔفثڅ  غڃة ټی

ٴ٩شٻ ٬جٷ اق آټؽپ ڂ  اٺ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ؼـ ؼٶ ثب غڃؼ ټی ٨ځی

 آؼټی زٵڃڀڅ ٰیبپ ٰڅ ثڃؼٺ ثفؼڄ یبؼ اق چب ڀ٭ٍڅ  ٍٰیؽپ آپ

  .ثڃؼ

ڂ ثٹځؽ ثڅ سځؽی غڃاوشٻ ؼوز ڂ دبیٻ ـا خٽٟ ٰځٻ ڂ اق ـڂی ا

ٌڃٺ ٰڅ ٨ٍبـ ؼوشً ـڂی دڇٹڃیٻ ثب٠ث ٌؽ ضشی یٯ 
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ثبـ ټٿ ؼـ زٍٽبڀً سځؽ ٌؽٺ ڂ  وبڀز چٻ سٱبپ ڀػڃـٺ. ایٿ

  :ٴ٩شٻ

  .ڂٸٻ ٰٿ! ټیػڃاٺ ثٹځؽ ٌٻ -

اي، وٱڃسً ڂ ؼوشً ٰڅ ټفا و٩ز ثڅ غڃؼي  ڀٵبڄ غیفڄ

ٰفؼ. ڀیبټؽڄ اق ٰفؼڄ غڃؼ دٍیٽبپ  اٺ ټی ٨ٍفؼ ؼاٌز ؼیڃاڀڅ ټی

غڃاوشٻ یٯ ټبڄ ـا ثب ایٿ خبڀڃـ وف  ثڃؼٺ. ټٿ زٵڃڀڅ ټی

ا٤ڃایً ٰځٻ ڂ غڃؼ ؼٸٻ اق ڀٵبچً  ٻغڃاوش ٰځٻ؟ زٵڃڀڅ ټی

 ڀٹفقؼ؟ 
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ټٽبڀ١ز ٴؿاٌز ثٹځؽ   ثبـ ثی سٱبپ ؼیٵفی ثڅ غڃؼ ؼاؼٺ ٰڅ ایٿ

دیسیؽ ڂ ثب٠ث  اٺ ټی ٌڃٺ. ٠ٙف سٹػً چځڃق چٻ قیف ثیځی

 ٴف٨شٻ ټجٷ ؼوشڅ ثڅ ـا ؼوشٻ. ٌڃٺ ٬جٷ اق   سف ٌؽ ؼوشذبزڅ ټی

 ڂ ٌؽ وفدب ضفٰز یٯ ثب ڀیك اق. ثفغڃاوشٻ خب اق وفی١بً ڂ

  .ؼٰف ِب٦ ؼاـ ِؽا ـا ٴٹڃیً

اڀٵبـ ٰڅ چڃای غبڀڅ ٰٻ آټؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ثب چٽبپ ٸطٿ اوشفن 

  :ٴف٨شڅ ٴ٩شٻ

  .سڃی غڃڀڅ ټڃي چىز -
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یٯ ٬ؽٺ ڀكؼیٱٻ آټؽ ڂ ټٿ سفویؽڄ ٬ؽټی ثڅ ٠٭ت ثفؼاٌشٻ ڂ 

ؽٺ ثب ِؽای آـاٺ ٌ ٌؽ ڂ ټٿ ؼڂـ ټی ٘ڃـ ٰڅ ڀكؼیٯ ټی چٽبپ

  :ٴ٩ز

  .ؼیؽٺ -

ٰفؼ؟ ڀكؼیٯ ٌؽڀً ؼیٵف ثڅ ؼڂ ٬ؽٺ ـویؽڄ  ؼاٌز زڅ ټی

چبی ثبال  سفویؽٺ ڀٱځؽ ِؽای ٔفثبپ ثڃؼ ڂ ټٿ چف آپ ټی

غڃاوشٻ ؼوز ثڅ  ٴف٨شڅ ٬ٹجٻ ثڅ ٴڃًٌ ثفوؽ؟ ؼیٵف ټی

اٸشٽبن ثكڀٻ ٰڅ یٯ ٬ؽٺ ثب٬ی ټبڀؽڄ ـا دف ٰفؼ ڂ ټٿ ثب 

  .اغشیبـ ـڂی آپ ڀٍىشٻ یغڃـؼپ دٍز دبیٻ ثف ؼوشڅ ټجٷ، ث
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زځؽی ث١ؽ ثب دػً ٌؽپ ڀڃـ ؼـ غبڀڅ ڀٵبچٻ ثف ؼوز 

  .ؼـاقٌؽڄ ٰیبپ ٰڅ اق ثبالی وفٺ ٰٹیؽ ثف٪ ـا قؼڄ ثڃؼ ڀٍىز

ایٿ ټفؼ ټفیٓ ثڃؼ؛ آپ چٽڅ اوشفن ثڅ ټٿ ڂاـؼ ٰفؼڄ ثڃؼ 

ٰڅ سځڇب یٯ زفا٢ ـا ـڂٌٿ ٰځؽ؟ ضىبثی غڃؼ ـا ټىػفڄ 

یڅ ثبق چٻ ثڅ وػفڄ ٘ڃـ ثب ٰځب ؼوشً ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ ایٿ

  :ٴف٨شٻ

  !غڃاوشٻ ثف٪ ـڂ ـڂٌٿ ٰځٻ ٨٭ٗ زفا ـڀٵز دفیؽڄ؟ ټی -

زٱیؽ ڂ ټٿ  ټ٥فڂـ ثڃؼ، چځڃق چٻ اق ِؽایً ٤فڂـ ټی

ؼاڀىشٻ ثڅ ٠ٽؽ ڀكؼیٱٻ ٌؽڄ ثڃؼ... اق ٠ٽؽ ڀكؼیٯ آټؽڄ  ټی
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ثب٨ی ٰفؼڄ ثڃؼٺ.  ثڃؼ ٰڅ ثٵڃیؽ ټٿ ثفای غڃؼٺ ثبق چٻ غیبٶ

ٰفؼٺ ثب  ی وځٵیٿ! ضه ټیـ٨شبـي ثفایٻ وځٵیٿ ثڃؼ؛ غیٹ

اـقي ڀٍبپ ؼچؽ ڂ ا٠ّبة  غڃاوز ټفا ثی ٸطځً ټی

  .١ٔی٧ ټٿ ؼیٵف سطٽیٷ ایٿ ٬ٕبیب ـا ڀؽاٌز

٨ٱف اق خبیٻ ثٹځؽ ٌؽٺ. ڀكؼیٱی ثیً اق ضؽ اڂ ثب٠ث ٌؽڄ  ثی

ثڃؼ ثب ٨بِٹڅ زځؽ وبڀشی ټشفی ټ٭بثٷ چٻ ثبٌیٻ ڂ ټٿ ثب ثٹځؽ 

ٰفؼڄ ثڃؼٺ  ٰفؼپ وفٺ، غیفڄ ؼـ زٍٽبڀً ٌؽٺ. ثب غڃؼ ٠ڇؽ

ٰڅ ڀٵؿاـٺ غبـٺ ٰځؽ، ثب غڃؼ ٠ڇؽ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ٰڅ دب ؼـٌبپ 

  .ؼاٌشٻ آڂـؼٺ ڂ ضبٶ ثبیؽ ٬ؽٺ اڂٶ ـا ثفټی ټی
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اي ٍٰیؽٺ ڂ س١دت، ثڅ آڀی  ڂاـ ـڂی ویځڅ ؼوشٻ ـا ڀڃاقي

اي غبڀڅ ٰفؼ. سیٍفر خؿة وجك ـڀٵً  ؼـ زٍٽبپ ټٍٱی

چیر ٨ٱفی، ؼوشٻ ـا ـڂی  ثڅ سځً زىجیؽڄ ثڃؼ ڂ ټٿ ثی

ؼاؼٺ. اڀٵبـ ٰڅ ټجڇڃر اق ضفٰز ڀبٴڇبڀی  اي ضفٰز ټی څویځ

اي  ټٿ ټبڀؽڄ ثڃؼ ٰڅ ثؽڂپ ټٱث، ٔفثڅ ټطٱٽی ثڅ ویځڅ

  .ٰڃثیؽٺ

٬ؽـچب چٻ ثبال ڀجڃؼ اټب ٰیبڀی ٰڅ چیر اڀشٝبـ  ٌؽر ٔفثڅ آپ

ایٿ ضفٰز ـا ڀؽاٌز، ثفای ض٩ٛ س١بؼٸً زځؽ ٬ؽٺ ثڅ ٠٭ت 

پ ڀىجی سٿ چبیٻ ـا ؼـ چٻ ٰفؼٺ ڂ ثب ثبال ثفؼ ثفؼاٌز. اغٻ

  :ِؽایٻ ٸت قؼٺ
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زیڅ؟ زی ٨ٱف ٰفؼی؟ ٨ٱف ٰفؼی چځڃق چٽڃپ ؼغشف  -

اٺ ٰڅ ٠بٌ٭ً ٰفؼی ڂ ڂٸً ٰفؼی ٴڃٌڅ  ثؽثػشی

 ضبٸٻ ؼیٵڅ ڂخڃؼر اق زٍٽبر اق ِؽار، اق  سیٽبـوشبپ؟

 ٌؽی  غبـ ڂ دىز زٍٽٻ سڃ ٬ؽـ اڂپ! ٰیبپ ټیػڃـڄ چٻ ثڅ

 وٽزا ٴ٩شٿ اق ضشی. ڀؽاـٺ ـڂ ر ٬یب٨څ ؼیؽپ سطٽٷ ضشی ٰڅ

 ڀكؼیٱی زڃپ غڃڀڅ، ایٿ سڃ ڀٱٿ ٨ٱف ده ؼیٵڅ ټیبؼ، ثؽٺ

  !ڃاوز ثٱځیغ ؼٸز ٤ٹٙی چف ټیشڃڀی

ؼاڀٻ ثب غڃؼي زڅ ٨ٱفی  ټجڇڃر ټبڀؽپ ٰیبپ ثڅ خب ثڃؼ. ڀٽی

ٴؿاٌشٻ ثبـی ؼیٵف ؾچٿ ڂ ٬ٹجٻ ـا  ٰفؼڄ ثڃؼ اټب ټٿ ڀٽی
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ثبقیسڅ ؼوشً ٰځؽ. اڀٵٍز ٌّشً ـا ثڅ ٸجً ٍٰیؽ ڂ ثب 

  :ای ټىػفڄ ٴ٩ز غځؽڄ

٬ؽـ اق ټٿ ټشځ٩فی ده زفا ٬جڃٶ ٰفؼی دیً  ضبال ٰڅ ایٿ -

 ټٿ ثٽڃڀی؟ 

چبیی ټفا ٌجیڅ ثڅ یٯ ؼیڃاڀڅ ڂا١٬ی  غځؽیؽٺ؛ اق چٽبپ غځؽڄ

ٰفؼ. ؼـ زٍٽبڀً غیفڄ ٌؽٺ ڂ ثب چٽبپ وفؼی ٰالٺ  ټی

  :ٴ٩شٻ

اڂپ ـ٨ی٫ ټٿ ڂ ٴڃٶ ټیكڀی غڃؼسٻ ٴڃٶ ټیػڃـی؟ ڀٵڃ ٰڅ  -

پ اټیف ٠ڃٔی ثڇز ڃ ټیٵٻ، اڂاق خڃپ ٠كیكسفر، ؼاؼاٌٽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 453 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٬ىٽٻ ثػڃـی   خب ثٽڃڀٻ. ڀٵڃ ٰڅ ڀٵ٩شڅ ټدجڃـٺ ٰفؼڄ ایٿ

ڃ ڀٍڃپ ثؽڄ، ټیػڃاٺ ثػڃاثٻ. ثیٍشف اق ثبڂـٺ ڀٽیٍڅ. اسب٪ ټځ

  .ڂ ڀؽاـٺـایٿ سطٽٷ چٻ ِطجشی ثبچبر 

ٰیبپ ٸجً ثڅ دڃقغځؽ ًٰ آټؽ ڂ ثب ٍٰیؽپ ؼوشً ثڅ اڀشڇبی 

  :وبٸٿ ٴ٩ز

  .ؼڂټیٿ اسب٪ -

ؼاٌشٿ ٰی٩ٻ ـاچی اسب٪ ٌؽٺ. ؼـ ـا ٰڅ وف سٱبپ ؼاؼٺ ڂ ثب ثف

خب وف غڃـؼٺ ڂ ؼوشٻ ـا ؼڂـ وفٺ  دٍز وفٺ ثىشٻ، چٽبپ

ڀیبټؽڄ غڃة ثبق چٻ  » :ٴ٩شٻ ضٹ٭څ ٰفؼٺ. قیف ٸت ثڅ غڃؼ ټی
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غڃاوشی  ؼـ ؼاټً ا٨شبؼی ضڃا... ٰڃ آپ ؼاوشبپ وفایی ٰڅ ټی

  «...ٌؽی ڀبثڃؼٌبپ ٰځی؟ ثبق چٻ ٰڅ ؼاٌشی ڀبثڃؼ ٰیبپ ټی

ٯ ٩٬ٷ ثڅ ؼـ، غڃؼ ـا ـڂی سػز ـچب ٰفؼٺ ڂ ده اق قؼپ ی

وفٺ وځٵیٿ ڂ ؼٸٻ دف ثڃؼ اق ثبـِ ثی  ؼـ ٨ٱف ٨فڂ ـ٨شٻ.

اغشیبـی چب؛ چفزڅ ـا ؼـ ؼوز ټیٵف٨شٻ، ٔفثبپ چبی دشٯ 

زڅ ثف وفٺ آټؽڄ ثڃؼ؟  ټبڀځؽ ٬ٹجٻ ـا زٵڃڀڅ وٱڃپ ټیؽاؼٺ؟

ِؽا ؼاـی ٍٰیؽ ٰڅ وفٺ ثڅ ٘فق ٠دیجی « چڃ٦»ڂاـ  ٰال٨څ

  .سیف ٍٰیؽ

اٺ ٨ٍفؼٺ.  ثٹځؽی ٴ٩شٻ ڂ ؼوشٻ ـا ټطٱٻ ـڂی دیٍبڀی« ظآ»

ای ؼـ وفٺ  ٨ٍفؼپ وفٺ چٽبڀب ڂ دیسیؽپ ِؽای ٨فیبؼ ټفؼاڀڅ
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قؼ،  ٌځبغشٽً؛ ؼاؼ ټی چٽبپ... ِؽا ثفایٻ آٌځب ثڃؼ اټب ڀٽی

چبیٻ ؼڂـ  ای اق ٴڃي چبی قڀبڀڅ ٸطٝڅ ِؽای ٌٱىشٿ ڂ خی٣

  .ٌؽ ڀٽی

چب... اڀٵبـ  ٰفؼ ڂ ِؽای خی٣ ِؽایی ٰڅ ټؽاٺ ٨طبٌی ټی

ٰٻ ِؽاچب آـاٺ -چبیٻ ٰٻ ثفای ټٿ ثڃؼ! ثب سځؽ ٌؽپ ڀ٩ه

ٌؽڀؽ ڂ ټٿ ثب ٔفثبپ ٬ٹجی ٰڅ ـڂ ثڅ چكاـ ـ٨شڅ ثڃؼ، ـڂی 

آپ ِؽا چب زڅ ثڃؼ ؼیٵف... ؼاٌز زڅ ثالیی سػز ڀٍىشٻ. 

وفٺ ټی آټؽ؟ ټ٥ف ڀیٽڅ وڃقٺ اڀٵبـ ؼوز ثبقی ثفؼاٌشڅ ثڃؼ 

ٰڃ ټیٱفؼ! ٬ٹجٻ ٰڅ آپ ِڃر چبی ڀب آٌځبی آٌځب ـا ؼـ وفٺ ا
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اٺ  ؼوشٻ ـا ـڂی ویځڅسځؽ ټیٱڃثیؽ ڂ ڀ٩ىٻ سځؽ ٌؽڄ ثڃؼ. 

  :چب ٌفڂٞ ثڅ ِطجز ثب غڃؼ ٰفؼٺ ٴؿاٌشٻ ڂ چٽبڀځؽ ؼیڃاڀڅ

چبٌڃپ ؼـوز ثبٌڅ ڂ ټٿ ؼیڃڂڀڅ ثبٌٻ؟  ڀٱځڅ... ڀٱځڅ ضف٦ -

چب ٰبـی ٰفؼپ غڃؼټٻ ثبڂـ ٰځٻ ؼیڃڂڀڅ  ڀڅ! ڀڅ! اڂپ ٠ڃٔی

  !ٌؽٺ

٪ وفیٟ قیف ٸطب٦ غكیؽٺ ڂ غڃؼ ثب غڃـؼپ ؼڂ س٭څ ثڅ ؼـ اسب

ؼڂ س٭څ ؼیٵف ڂ وٱڃر اق   ضشٽب ٰیبپ ثڃؼ. .ـا ثڅ غڃاة قؼٺ

  :ټٿ ثب٠ث ٌؽ ثڅ ضف٦ ثیبیؽ
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ضڃا ثبق ٰٿ ؼـ ـڂ یڅ زیك ثفای غڃـؼپ آڂـؼٺ ٴفوځڅ  -

  .ڀػڃاثی

ـؼ. ٰىی ڀجڃؼ ثڅ اڂ ثٵڃیؽ چبیٻ ـا ًٰ آڂ دڃقغځؽی ٸت

ـؼ ڀڅ ـا ثفای چٽىفي ثٵؿاـټبڀشیٯ ؼـڂ٤یځً  فٰبرِض

غڃاوز  ثفای ټځی ٰڅ سفٰٻ ٰفؼڄ ثڃؼ. اق یٯ وڃ ؼٸٻ ڀٽی

ؼوشٻ   .اٺ ثڃؼ زٍٻ ؼـ زٍٽً ٌڃٺ ڂ اق وڃی ؼیٵف ٴفوځڅ

ـا ثف ټ١ؽڄ ؼـضبٶ وڃقٌٻ ٴؿاٌشٻ. چٽڅ زیك ؼـ آپ ٸطٝڅ 

وبق ټػبٸ٩ز ثب ټٿ ـا ثفؼاٌشڅ ثڃؼ ٰڅ ٩١ٔٻ ټ٭بثٷ ٰیبپ، 

ٰڅ ټٍڇڃؼ ټی ٌؽ! ٨ٕبی اسب٪ غ٩څ ڂ ثی ڀڃـ ثڃؼ، ټػّڃِب 
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ٰٹیؽي ـا ڀكؼڄ ڂ ثب ٘ی ٰفؼپ ټىیف ٨فٔی، ـڂی غكیؽڄ 

 ثڃؼٺ.

ثڇبڀڅ ـا ثف ٴفوځٵی ٴؿاٌشٻ ڂ ثڅ سځؽی اق خب ثفغڃاوشٻ. 

چیر ضف٨ی ثڅ وٽز سػز  ٩٬ٷ ؼـ ـا ثبق ٰفؼٺ ڂ ثی

ثبقٴٍشٻ. ٰیبپ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃیً ڂاـؼ ٌؽ ڂ ټٿ ثب ؼ٬ز 

ثڅ وف سب دبیً غیفڄ ٌؽٺ؛ ٌٹڃاـ ٴفٺ ٰٿ ڂ یٯ سیٍفر 

ؼاؼ  چبی ؼوشً ـا ثڅ غڃثی ڀٽبیً ټی شی ٰڅ غبٸٱڃثیـاض

اي دػً  ڂاـ ـڂ دیٍبڀی ثڅ سٿ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ټڃچبیً ٌٹػشڅ

ؼوشً دیً اق چفزیك ٰٹیؽ ثف٪ ـا ٨ٍفؼ ڂ ټٿ، ثب   .ثڃؼ

دػً ٌؽپ ڀڃـ زٍٽبڀٻ ـا اق اڂ ؼقؼیؽٺ. ڀڃـِ ضٕڃـي 
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ؼاٌز آقاـٺ ټیؽاؼ... ٠ٙف سځً ـا اق ِؽ ٨فوػی چٻ 

وػشی ټیبپ غڃاوشٿ ڂ ڀػڃاوشٿ ا٨شبؼڄ  ڀٽیػڃاوشٻ! خؽاٶ

ثڃؼ. ٫ٍ٠ یب ڀ٩فر؟ ٰؽاټٍبپ ؼـ آپ ثفضڅ ٴفیجبڀٻ ـا قیف 

 زځٵبٶِ سیكي ټی ٨ٍفؼ ٰڅ ثب ؼیؽڀً ڀ٩ه ٰٻ ټی آڂـؼٺ؟

ټطشڃای ویځی ـا اق ڀٝف ٴؿـاڀؽٺ؛ یٯ ؼیؽڄ ثڅ اڂ ؼڂغشڅ ڂ 

ؼاڀىز ٰڅ ټٿ ایٿ  ټی ...ای ٸیڃاپ ڀڃٌبثڅ قـؼ ثب ٌیفیځی غبټڅ

ٰفؼٺ ڂ زڅ غڃة ؼاٌز  زیك ٠ڃْ ڀٽی ب چیرسفٰیت ـا ث

 .ٰفؼ ڀ٭ً یٯ آؼٺ ټشٽؽپ ـا ثبقی ټی

آټؽ ٰځبـٺ ـڂی سػز ڀٍىز ڂ ویځی ـا ـڂی دبی ټٿ 

ٴؿاٌز. اڀٵبـ ٰڅ ټځشٝف سٍٱف اق خبڀت ټٿ ثڃؼ اټب ټٿ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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چب ـا خؽا ٰفؼٺ ڂ یٯ  چیر وػځی دڃوشڅ یٱی اق ٌیفیځی ثی

سځبپ ټفا ؼٺ ڂ ٰیبپ چٽٴبق ثكـٲ قؼٺ، دٍشً ڀڃٌبثڅ غڃـ

اٴف ٰٽی ثیٍشف آپ ڀٵبڄِ وځٵیٿ ـا ـڂی وفٺ   .ؼٰف ڀٵبڄ ټی

 وبیڅ ټی اڀؽاغز، ثڅ ضشٻ ٌیفیځی ثڅ ٴٹڃیٻ ټیٵف٨شڃ

  :ٌیفیځی ـا ثڅ وػشی ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ غٙبة ثڅ اڂ ٴ٩شٻ

 خڃـ ڀٵبڄ ټیٱځی؟ ټیػڃای قچفټبـٺ ٰځی؟  زفا ایٿ -

 ٰفؼٺ؟ چبیً ڂا١٬ب قیجب ثڃؼ یب ټٿ آڀٙڃـ ٴٽبپ ټی غځؽڄ

ڂقی سٽبٺ سالٌٻ ـا دبی آپ ټیٵؿاٌشٻ ٰڅ غځؽڄ اي ـا ثڅ ـ
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ڀطڃی ؼـ آڂـٺ ڂ ثب ٸؿر ثڅ ټځٝف ِڃـر غځؽاڀً زٍٻ 

 ټی ؼڂغشٻ. 

چځڃق چٻ ؼٸٻ اق ِؽای غځؽڄ اٺ ٌؽ.  چب غیفڄ چٽبپ غځؽڄ څث 

چبیً ٴفٺ ټیٍؽ... چځڃق چٻ ڀٽیشڃاڀىشٻ ٬جڃٶ ٰځٻ آپ ٸت چب، 

 ثفای ٌػّی خك ټٿ ثڅ غځؽڄ ثبق ټیٍځؽ!

ٰڅ ثڅ وٽز ِڃـسٻ آټؽ، ٰٽی ٠٭ت ٍٰیؽٺ اټب اڂ ثب  ؼوشً

دیٍفڂی ؼوشً ـا ثڅ ٴڃٌڅ ٸجٻ ـوبڀؽ ڂ ده اق آپ اڀٵٍشً 

  .ـا ثڅ ؼچبپ ثفؼ

  :ٰفؼٺ ٰڅ ٴ٩ز ټبر ڂ ټجڇڃر ڀٵبچً ټی
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چځڃقٺ ڂ٬شی ٌیفیځی ټیػڃـی ؼڂـ ؼچځز ڂ دف اق غبټڅ  -

  .ټیٱځی. غڃة ثػڃاثی

ځبپ ټبر ټبڀؽڄ ایٿ ـا ٴ٩ز ڂ اق اسب٪ ثیفڂپ ـ٨ز. ټٿ چٽس

ٰفؼٺ. ده اق زځؽی ؼوز  ثڃؼٺ ڂ ټىیف ـ٨شځً ـا ڀٵبڄ ټی

ٰځبـ ٸجٻ   .ثبال ثفؼٺ ڂ خبی ٸٽه اڀٵٍشً ـا ؼوز ٍٰیؽٺ

اق ضفاـر ڀٯ اڀٵٍشبڀً ټی وڃغز... اڀٵبـ ٴؽاقڄ ای ؼا٢ 

 ثڅ وف اڀٵٍشبڀً ټشّٷ ڂ اڂ آپ چب ـا ثڅ ٸجٻ زىجبڀؽڄ ثڃؼ...

اٺ ٰڅ  خځجڅ ٬ٹت ثیآڂـؼٺ؟  زٙڃـ ثبیؽ ټ٭بثٷ اڂ ؼڂاٺ ټی

ؼوز ثف ٰفؼٺ؟  ٔفثبڀً سځؽ ٌؽڄ ثڃؼ ـا زٙڃـ وبٰز ټی

ویځڅ ٍٰیؽٺ ڂ ض٫ ثڅ خبڀت ؼوشڃـ وٱڃر ؼاؼٺ. اڀ٭ؽـ ؼـ 
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ؾچٿ اڂ ـا ټالټز ٰفؼٺ ٰڅ ڀٱڃثؽ، غڃؼ غىشڅ ٌؽٺ. آڀدب 

 ثڃؼ ٰڅ ؼاڀىشٻ ٬ٹت، ثڅ ڂا٬ٟ ضف٦ ضبٸی اي ڀٽی ٌؽ!

دٍز وف  چب ٰفؼٺ ڂ و١ی ٰفؼٺ ثب غڃـؼپ ڀٵبچی ثڅ ٌیفیځی

اڂ ڀٽیشڃاڀىز ثبق  ؼچٻ. یبپڀٍىشڅ ؼـ ٴٹڃیٻ ـا دبچٻ، ث٥ٓ 

چٻ چٽبپ ثال ـا وفٺ آڂـؼ، اخبقڄ اي ـا ڀٽیؽاؼٺ... ثب ٰؽاٺ 

آغفیٿ  اقڀی ثڅ غڃؼي اخبقڄ ٸٽىٻ ـا ټیؽاؼ؟ ثب ٰؽاٺ وَځٽی!

  .خف٠څ ڀڃٌبثڅ ـا ٰڅ وف ٍٰیؽٺ ټكڄ سٹػی ؼچبڀٻ ـا دف ٰفؼ

فؼٺ سب ټكڄ سٹع ڀڃٌبثڅ اق ثیٿ اٺ ـا ؼـ ؼچبپ ث ای اڀٵٍز غبټڅ

ـڂؼ ڂ وذه ثب ٴؿاٌشٿ ویځی دبی سػز، قیف ٸطب٦ ـ٨شٻ ڂ 

  .و١ی ثف غڃاثیؽپ ٰفؼٺ
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***  

خب و٩یؽ ثڃؼ ڂ و٩یؽسف اق چفزیك،  خب ـڂٌٿ ثڃؼ، چٽڅ چٽڅ

 ټځی ثڃؼٺ ٰڅ ثب ٸجبن ٠فڂن ڀٵفاپ ثڅ یٯ ڀ٭ٙڅ غیفڄ ثڃؼٺ.

ڃؼڀؽ ٰڅ اڀٵبـ ـڂق چب ثفای آپ ټط٩ٷ دف ڀڃـ قضٽز ٍٰیؽڄ ث

 زڃڀبپ ؼ٬ی٫، چف زیك وف خبی غڃؼي ټی ؼـغٍیؽ. 

زیك ثفایٻ ؼاٌز سٱفاـ  ٠دیت ثڃؼ ٰڅ ټبڀځؽ یٯ ٨یٹٻ چٽڅ

اڀٵبـ ټٿ ؼ٬ی٭ب ڂوٗ آپ وٱبڀه ڀ٭ً ثبقیٵفِ قثف ٌؽ.  ټی

ـڂٌځبیی، اق آپ ټٿ ؼوز ٌبؼی ـا ای٩ب ټیٱفؼٺ. اڀٵبـ ٰڅ آپ 

 ثڃؼ.
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ٻ ثڅ آڀی زٍٽبڀ ٪ثفٸجػځؽ ـڂی ٸجٻ ثی اغشیبـ غٍٯ ٌؽ... 

ؽ ڂ ده اق آپ ِؽای ؼاؼ ڂ ٨فیبؼ ڀٵبچٻ ـا وٽز یثب اٌٯ دف

خب ـا ثڅ چٻ  آپ ټفؼی ٍٰیؽ ٰڅ ثب ٸجبن ؼاټبؼی، ؼاٌز چٽڅ

  .ـیػز ټی

غڃـؼ ٰڅ اڀٵبـ ضبٶ ٘جی١ی  سٹڃ ټی-٬ؽـ ؼـ خبیً سٹڃ آپ

سڃاڀىشځؽ ټڇبـي ٰځځؽ. ټٿ  ڀؽاٌز ڂ اټیف ڂ دؽـ ثڅ وػشی ټی

سڃخڅ ثڅ ټٿ ؼاٌز  آپ ټفؼ ثی ٴفیىشٻ ڂ چٽبڀځؽ اثف ثڇبـ ټی

اضىبن غ٩٭بپ، ثیع   .ٰفؼ ؼـ ڂوٗ ټفاوٻ ٬ٍڃپ ٍٰی ټی

ٴٹڃیٻ ـا زىجیؽڄ ڂ ؼوزِ سفن ضځدفڄ اٺ ـا ڂاؼاـ ثڅ 

 وٱڃر ٰفؼڄ ثڃؼ.
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آپ وٱبڀه ټفٲ، ـڂایشی ٰڅ ٴڃیب ٌؽڄ ثڅ ٬ؽـی ضبٸٻ ثؽ 

ټفاوٻ اقؼڂاخٻ ڀبثڃؼ ٴٍشڅ ڂ ڂا١٬ی اق قڀؽٴی ټٿ ثڃؼ! اڀٵبـ 

  .ٴفیڅ غڃؼٺ، سٽبٺ آپ و٩یؽی اق ڀٝفٺ سبـ ٌؽثب ِؽای ثٹځؽ 

چبی سځؽ ٌؽڄ ـڂی سػز ڀٍىشٻ. ٰبثڃن ثڃؼ؛  ثب ڀ٩ه

قؼ! ؼوشٻ ـا ـڂی  ٰبثڃوی ٰڅ ثب ڂا١٬یز چیر ټڃیی ڀٽی

آپ   .چبیٻ ـا ټځٝٻ ٰځٻ اٺ ٴؿاٌشٻ ڂ و١ی ٰفؼٺ ڀ٩ه ویځڅ

 ضه ثؽِ ؼڀیبی غڃاة، چځڃق چٻ غِفٺ ـا زىجیؽڄ ثڃؼ.

ڂٌځی چڃا ـا ٌٱبـ ٰفؼٺ ڂ ٸطب٦ ـا ـ ،اق دځدفڄ ٰڃزٯ اسب٪

غڃاوشٻ اق سػز دبییٿ ـڂٺ ٰڅ ثب خبی  .اق سځٻ ٰځبـ قؼٺ

  .غبٸی ویځی ټڃاخڅ ٌؽٺ. یبؼٺ ـ٨شڅ ثڃؼ ؼـ اسب٪ ـا ٩٬ٷ ٰځٻ
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چبیٻ، ټڃچبی  اق سػز دبییٿ آټؽٺ ڂ ده اق س١ڃیٓ ٸجبن

ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ. ثب زٍٻ ؼڀجبٶ  ڄٰڃسبچٻ ـا ٌبڀڅ ٍٰیؽ

  :څ ِؽایی اق دٍز وفٺ ٴ٩زٴٍشٻ ٰ ٰیبپ ټی

                ٴفؼی؟ ؼڀجبٶ ټٿ ټی -

ض٭ی٭شب ؼڀجبٶ اڂ ټی ٴٍشٻ اټب آپ ضف٦ چب، ثبیؽ ؼـ ویځڅ اٺ 

ثڅ ٠٭ت ثبقٴٍشٻ ڂ ڀٵبڄ ثڅ زٍٽبپ ٩٬ٷ ڂ قڀدیك ټیٍؽ. 

  :ثبؼاټی غٽبـي ٸت قؼٺ

 ر ٰدبوز؟  ؼوشٍڃیی غڃڀڅ -
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بـڄ ٰفؼ ڂ ؼـ اي اٌ ثب ؼوز ثڅ اڀشڇبی دؿیفایی اِٶ ټبڀځؽ غبڀڅ

قؼ  ضبٸی ٰڅ ټڃچبیً ـا ثب دځدڅ ؼوز اق دیٍبڀی ٰځبـ ټی

  :ٴ٩ز

  .خبوز اڂپ -

ثڅ وف٠ز اق ٰځبـي  وفی ثڅ ڀٍبڀڅ س٩ڇیٻ سٱبپ ؼاؼٺ ڂ

ٴؿٌشیٻ ؼـ چف ضبٸشی خؿاة ثڃؼ؛ سڅ  . اق ض٫ ڀٽیؿٌشٻٴ

چبی ثفخىشڅ ڂ اثفڂچبی  چبی چٽیٍڅ ټفسجً، ٸت ـیً

ٰفؼ، ټبڀٟ  زځؽاپ ټیاي ـا ؼڂ  ای ٰڅ خؿثڅ زڇفڄ ٍٰیؽڄ

ٌؽ ثڅ اڂ ڀٵبڄ ڀٱځٻ ڂ چفثبـ ثب ؼیؽڀً چٽبڀځؽ ؼغشفی ٰٻ  ټی

ؼوشٻ ـا ټٍز ڂ ثب ٨فڂ ٰفؼپ ڀبغٿ   .ٌؽٺ وبٶ ؼوشذبزڅ ټی
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چبی ٌٱىشڅ اٺ ؼـ ٧ٰ ؼوز، ټیػڃاوشٻ غڃؼٺ ـا ثڅ ؼوز 

 آڂـٺ.

غڃؼ ـا ؼاغٷ ؼوشٍڃیی دفر ٰفؼٺ ڂ ثب سٱیڅ ثڅ دٍز ؼـ، 

ثیفڂپ ؼاؼٺ ڂ ثب ٍٰیؽپ ؼوز  ٩٬ٹً ٰفؼٺ. ڀ٩ىٻ ـا ثڅ سځؽی

ثڅ . ضبٶِ غفاثٻ ـا ڀفټبٶ ڀٍبپ ؼچٻ ؼـ ټڃچبیٻ، و١ی ٰفؼٺ

ی٭یٿ ویځڅ اٺ ټی وڃغز ڂ زٍٽبپ چف ٸطٝڅ اټبؼڄ ثبـي 

ثڃؼ، آپ ضبٶِ اوشفوی ؼوز دبزڅ چٻ ڀٽیشڃاڀىز ٠بؼی 

ثبٌؽ. ثبالغفڄ سڃاڀىشڅ ثڃؼڀؽ ـڂاڀٻ ـا غفاي ؼچځؽ، ثبالغفڄ 

 بؼ ټیٱفؼٺ.س١بؼٶ ـڂاڀی اٺ ـا ؼاٌشٻ ی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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ټ٭بثٷ ـڂٌڃیی ٬فاـ ٴف٨شٻ ڂ یٯ زځٳ دف آة وفؼ ثڅ 

  .ِڃـسٻ دبٌیؽٺ سب اق ٴفټبی سځٻ ٰبوشڅ ٌڃؼ

اڂٸیٿ زځٳ آة وفؼ ٰڅ ثڅ ِڃـسٻ دبٌیؽ، چٽبپ ِطځڅ 

ـ٬ُ ټكچٯ ؼاټبؼ ؼـ ٠فڂوی، ټ٭بثٷ زٍٽبڀٻ ٜبچف ٌؽ؛ 

ثبـ ثب زٍٻ ثبق ثڅ ِڃـسٻ ټٍشی  ثڅ سځؽی زٍٻ ٴٍڃؼٺ ڂ ایٿ

چب  ٰفؼ ٰڅ آپ ِطځڅ ضىی سڅ ؼٸٻ ـا غبٸی ټی ؼیٵف آة قؼٺ.

ثڅ سّڃیف   .ٰفؼ ضبٸٻ ـا ثؽ ټیچٽبپ سّڃـ ثفایٻ آٌځبوز، 

غڃؼ ؼـ آیځڅ غیفڄ ڂ ثب غځؽیؽپ ټ٭بثٷ وفغی زٍٽبڀٻ، 

 قټكټڅ ڂاـ ٴ٩شٻ:
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ؼیڃڂڀڅ ڀٍڃ ضڃا... ؼیڃڂڀڅ ڀٍڃ؛ قڂؼڄ چځڃق ثفای ٠٭ت  -

 ٍٰیؽپ!

ی ٰڃسبچٻ چبی آة ـا اق الی آڀٵٍشبڀٻ ؼاغٷ ټڃچب ٬ٙفڄ

ٍٰیؽٺ ڂ ؼـ ڀڇبیز ٰٽفٺ ـا ِب٦ ٰفؼٺ. اق ؼوشٍڃیی غبـج 

سڃخڅ ثڅ ٰیبپ ثڅ اسب٪ ثبقٴفؼٺ ٰڅ ِؽایً  ڂ غڃاوشٻ ثی

  :ټبڀ١ٻ ٌؽ

  .ِجطبڀڅ ٴؿاٌشٻ -

چبیً ـا ـڂی  ثڅ وٽشً زفغیؽٺ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ اڂیی ٰڅ آـڀح

 ثڅ ڂ ؼاؼٺ ٬ڃـر ـا ؼچبڀٻ آة  دبییؽ، ادٿ ٴؿاٌشڅ ڂ ټفا ټی
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چف ثبـ ٰڅ ټی ؼیؽټً، اڀٵبـ زیكی اق . ثفؼاٌشٻ ٬ؽٺ وٽشً

ؼاغٷ ټفا ټی غڃـؼ ٰڅ ٰیبپ، آپ ٰیبڀی ٰڅ ټٿ ټی ٌځبغشٻ 

ڀجڃؼ! ٰیبپ ټڇفثبپ ڀجڃؼ... ٰیبپ ڀٽیشڃاڀىز ده اق آپ اس٩ب٬بر 

ٰؿایی ټڇفثبپ ثبٌؽ... اڂ ثبیؽ ڀ٭ً یٯ آؼٺ ٰفیڅ ـا ثبقی 

پ ټیٱفؼ سب ـاضز سف اق اڂ ټشځ٩ف ټیٍؽٺ. ٰیبپ ض٫ غڃة ثڃؼ

 ڀؽاٌز! 

 ؼڂ غڃـی ڀبچبـ ټیك ثڅ ڀٵبڄ ثب ڂ ٌؽٺ آٌذكغبڀڅ ؼاغٷ

 ثڅ ټ٥ٍڃٶ ڂ ڀٍىشٻ دٍشً س٩بڂر ثی ثڃؼ، زیؽڄ ٰڅ ای ڀ٩فڄ

ضفٰبسٻ اڀٵبـ ؼوز غڃؼ   .ٌؽٺ غڃؼٺ ثفای ٸ٭ٽڅ ٴف٨شٿ

ڀجڃؼ، ٰىی اق ؼـڂپ ٨فټبپ ټیؽاؼ ٰڅ ٨الپ ٰبـ ـا ثٱٿ یب ڀٱٿ! 
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وبق ٌؽڄ ثڃؼٺ ثبقیسڅ زځؽ ضه ټكغف٨ی ٰڅ چفٰؽاٺ 

 غڃؼي ـا ټیكؼ ڂ ټٿ ڂاؼاـ ثڃؼٺ ثڅ وبق چفٰؽاٺ ثف٬ّٻ!

ڀبپ ڂ دځیف ـا چٽفاڄ ثب ٴفؼڂچبیی ٰڅ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ، ثڅ وف٠ز 

ٰفؼٺ  چب و١ی ټی غڃـؼٺ ڂ ثب خڃیؽپ ٘ڃالڀی ټؽر ٸ٭ٽڅ ټی

ضف٦ ټفا  ٨ٱف ڂ ڀٵبچٻ ـا اق ٰیبڀی ٰڅ سٱیڅ ثڅ ادٿ قؼڄ ڂ ثی

  .قیف ڀٝف ٴف٨شڅ ثڃؼ، ثؽقؼٺ

ایٿ ټفؼ ثب آپ  ي ثب٠ث ٌؽ ٸ٭ٽڅ ثڅ ٴٹڃیٻ ثذفؼ؛ا ڀٵبڄ ٘ڃالڀی

ؼـ ضیځی ٰڅ  ڀٵبڄ ضدیٻ دف ضف٦ ٬ّؽ ٍٰشٻ ـا ٰفؼڄ ثڃؼ...

چبیٻ ـا ثب چڃـر ٍٰیؽپ زبی ٌیفیٿ ؼا٢ ـڂی ټیك  وف٨څ

  :ٰفؼٺ، اغٻ ؼـ چٻ ٍٰیؽٺ ڂ ٴ٩شٻ آـاٺ ټی
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زفا ټثٷ ثفج قچفټبـ ثبالی وفٺ ایىشبؼی؟ ټیػڃای  -

 ڂ؟ قچفټبـٺ ٰځی یڅ ٸ٭ٽڅ ڀڃپ ـ

ٸجً ثڅ ٸجػځؽی آـاٺ ٍٰیؽڄ ٌؽ ٰڅ ؼـ ڀٝف ټٿ اق چكاـ 

چبی  ؼوشی ثڅ وفي ٍٰیؽ ڂ غبٸٱڃثی .آټؽ سڃچیٿ ثؽسف ټی

ثبقڂی دڇځً ـا ثڅ ـغٻ ٍٰیؽ. ؼـ ڀڇبیز زیځی ثڅ 

چیر ٰالټی اق آٌذكغبڀڅ غبـج ٌؽ.  اي اڀؽاغز ڂ ثی دیٍبڀی

اڀشٝبـ ؼاٌشٻ ټ٭بثٹٻ خجڇڅ ثٵیفیؽ، ثطث ٰځؽ ڂ ثبق چٻ ِؽایٻ 

غڃاوشٻ  ـا وفي ثبال ثجفٺ سب ایځٵڃڀڅ ثڅ اڂ... ثڅ اڂ ٰڅ ڀڅ، ټی

چبیٻ ثڅ غڃؼ ثبثز ٰځٻ ٰڅ ڀٵبڄ  ثب ثبال ثفؼپ ِؽا ڂ ثطث

ټیػڃاوشٻ ثبڂـ ٰځٻ ٰڅ اڂ،   .اي سأثیفی ثف ټٿ ڀؽاٌز غیفڄ
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ـڂی ټٿ ڀ٩ڃؾ ڀؽاٌز ڂ زڅ ټكچٯ ؼـڂ٢ِ اخجبـ ثڅ ثبڂـی 

 ثڃؼ!

ـڂی قثبڀٻ دػً اق زبیَٻ ٰٽی ؼیٵف ڀڃٌیؽٺ ڂ ټكڄ سٹػً 

ؼاؼ ڂ چف  ٌؽ. ٠دیت ثڃؼ ٰڅ ایٿ ـڂقچب ؼچبڀٻ ټكڄ سٹػی ټی

اڀٵبـ قثبڀٻ غڃـؼٺ، ثفایٻ سڅ ټكڄ قچفټبـ ؼاٌز.  زیكی ٰڅ ټی

ثڅ سٹػی ٠ڇؽ ثىشڅ ثڃؼ ڂ ؼاٌز ټكاخٻ ـا ثڅ سٹػی ـڂقٴبـ 

 ٠بؼر ټیؽاؼ.

ثب یٯ ٸ٭ٽڅ دُف ڀبپ ڂ دځیف ٴفؼڂ سٹػی زبی ـا ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ اق 

ٜف٦ دځیف ڂ ٴفؼڂ ـا ثڅ یػسبٶ وبیؽِ  خب ثفغڃاوشٻ؛



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 476 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼڂ٬ٹڃاَي ثفٴفؼاڀؽڄ ڂ ٸیڃاپ زبی ـا ؼاغٷ ویځٯ دف اق 

  .ٜف٨ً ٴؿاٌشٻ

چبی ٰثی٧ ٰڅ ټٍػُ ثڃؼ ټؽر قټبپ  ثب ؼیؽپ اڀجڃڄ ٜف٦

اڀؽ، ثڅ ؼټب٤ٻ زیٿ اڀؽاغشٻ ڂ قیف ٸت  ثىیبـیىز ٌىشڅ ڀٍؽڄ

  :قټكټڅ ٰفؼٺ

  ...٬ؽـ ٰثی٧ ڀجڃؼ ٬جال ایٿ -

غڃاوز ـڂ ثڅ  ـ ڀٽیبټؽ ڂ ټٿ ڀیك ؼٸٻ ڀٽیِؽایی اق اڂ ؼ

. ثفای ٴؿـ آپ یٯ ټبڄِ ثی ٴؿـ، ثبیؽ غڃؼ ـڂیً ٬فاـ ٴیفٺ

ـا ټ٥ٍڃٶ ټی ٰفؼٺ. اٴف ثیٱبـ ټی ټبڀؽٺ چف ؼٺ ٨ٱف ٰیبپ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 477 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؾچځٻ ـا ثڅ ثبقی ټی ٴف٨ز ڂ ثڅ ٴؿـ ـڂق چب وف٠زِ سڃ٧٬ 

 ټیؽاؼ.

چبی قـؼ ڂ ڀبـڀدی ٜف٨ٍڃیی ـا ؼـ ؼوز ٰفؼٺ ڂ  ؼوشٱً .

چب  ؼاٌشٿ اوٱبذ اثفی ٰځبـ ویځٯ، وػز ثڅ خبپ ٜف٦ثب ثف

ا٨شبؼٺ. ؼـ ٨ٱف ڂ غیبٶ غڃؼ ثڃؼٺ ٰڅ ثب ِؽای ٰیبپ، 

ای ؼـ وفٺ دػً ٰڅ ثب٠ث ٌؽ ثٍ٭بة آـٰڃدبٶ ٴفاپ  ِطځڅ

چبی  ٬یٽشً اق ؼوشٻ و٭ڃٖ ڂ ثب ِؽای ثؽی ـڂی وفاټیٯ

  .ٌٱىز غبٰىشفی ـڀٳ آٌذكغبڀڅ

  ...یڅ ٬ڇڃڄ چٻ ؼٺ ٰٿ ضبال ٰڅ ټ٥ٍڃٸی -
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ای ٰڅ ثب ٌځیؽپ آپ ٰٹٽڅ زڇبـ ضف٨ی ؼـ  ٬ڇڃڄ... ٬ڇڃڄ! غب٘فڄ

وفٺ دؽیؽاـ ٌؽڄ ثڃؼ، ڀڅ ٘جی١ی ثڃؼ ڂ ڀڅ ـڂیب... آپ ټفؼ! 

چڃیز ٰڅ ایٿ ـڂقچب قیبؼی غڃؼي ـا  زڇفڄ ثی چٽبپ ټفؼ ثی

ٰفؼ، ثبق چٻ ؼـ ټیؽاپ غڃؼی ڀٍبپ ؼاؼڄ ثڃؼ  ټڇٽبپ ا٨ٱبـٺ ټی

وڃقي ٠ٽی٫ چبی سفوځبٮِ یبؼآڂـی ٌؽڄ، ثب٠ث  ڂ ِطځڅ

  .ٌؽ ؼوشٻ ټی

ؼوشی ٰڅ ؼـ غب٘فٺ ثڅ ٬ڇڃڄ خڃٌی ٰڅ قیفي 

ثڅ اخجبـ چٽبپ  غڃـؼ، ټی ٬ٷ آة ؼـڂڀً ڂ ٍٰیؽ ټی  ١ٌٹڅ

ٌػُ ثی چڃثز زىجیؽڄ ثڅ ؼا٤ی اي ثڃؼ ڀ٩ىٻ ـا ټی 
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 دػً وفٺ ؼـ ـا ٰیبپ ټٍبثڅ ٰؿاییِ ِؽای چٽبپٴف٨ز. 

  :ٰفؼ

ڃ٨شی ڂ٬شی ټیٵٻ ٬ڇڃڄ ؼـوز ٰٿ، ٠یٿ آؼٺ ؼٺ ٰٿ ایٿ ٰ -

سف! اق ایٿ  ـڂ! االپ ضه ټیٱځی ز٭ؽـ ؼا٤څ ڀڅ؟ اق ایٿ ؼا٢

 !ثیٍشف ثبیؽ خڃي ثػڃـڄ

اٺ ٰڅ اق دٍز غب٘فار وڃغشځً ـا  ڀٵبچی ثڅ ؼوزِ ٩ٰی

 ٴك ا٨شبؼڄ ثڃؼ اڀؽاغشٻ.-ٰفؼٺ ڂ اڀٵٍشبڀٻ ثڅ ٴك ضه ټی

ؼاٌشٻ ټی وڃغشٻ... ڀٯ اڀٵٍشبڀٻ ـا سّڃـِ ؼا٤ی ٬ڇڃڄ 

٭ی٭ز ؼیؽڄ ثڃؼٺ ڂ ؼیؽپ خڃي ؼاٌز خك ټیكؼ. ؼـ ـڂیب ض

 ٰبثڃن ؼـ ثیؽاـی، ز٭ؽـ قخفآڂـ ثڃؼ.
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اي  ثٹ٩ڃـ ؼوشٻ ـا قیف آة یع ٴف٨شٻ سب آپ وڃقي اضشٽبٸی 

. ثڅ ٬ؽـی ـڂیب ؼـ ڀٝفٺ ڂا١٬ی خٹڃڄ ٰفؼڄ ثڃؼ ٰڅ ٴیفؼ آـاٺ

ٰفؼٺ سب ټ٥ك اوشػڃاڀٻ اق ؼا٤ی آپ ٬ڇڃڄ خڃي  ضه ټی

  .وڃغز ټی

وڃغز  ة چٻ ټیؼاٌشٻ ثب سفن ثڅ ؼوشی ٰڅ قیف وفټبی آ

اٺ ثب٠ث ٌؽ ؼوشٻ ـا  ٰفؼٺ ٰڅ ِؽای ٰیبپ اق ڀكؼیٱی ڀٵبڄ ټی

اق قیف آة ثٱٍٻ ڂ ثب ٍٰیؽپ ثڅ دٍز ٸجبوٻ، غیىی ڂ 

  .ؼـؼي ـا دځڇبپ ٰځٻ

 ڃ، ثفیؽی؟ شٌؽ؟ غڃثی؟ ثجیځٻ ؼوش زی -
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ؼوشٻ ـا ثب سفؼیؽ اق دٍز ٸجبن ثیفڂپ ٍٰیؽٺ ڂ ثفای ثفـوی 

یبپ ثبال ثفؼټً. چیر چٻ ټ٭بثٷ زٍٻ غڃؼ چٻ ټ٭بثٷ زٍٻ ٰ

ڀٍبڀی اق وڃغشی یب ثفیؽٴی ـڂیً ڀجڃؼ اټب ؼـؼِ آپ ـڂیب ثڅ 

٬ؽـی ڂا١٬ی ڂ ؼـؼڀبٮ ثڃؼ ٰڅ اڀٵبـ ڂا١٬ب ٬جال آپ ؼـؼ ـا 

اڀٵبـ ـڂقی آپ ؼـؼِ خبپ ٨فوب ؼـ غب٘فٺ   .ضه ٰفؼڄ ثڃؼٺ

 غِٗ ٠ٽی٭ی ثفیؽڄ ثڃؼ ٰڅ آڀسځبپ ضىً ټی ٰفؼٺ. 

ي ثڅ ٰبـ اڀؽاغشٻ ڂ ؼـ ضبٸی قثبڀٻ ٰڅ ثځؽ آټؽڄ ثڃؼ ـا ثب سال

  :ؼقیؽٺ ٴ٩شٻ ٰڅ زٍٻ اق اڂ ټی

  .ڀڅ، ثڅ ټٿ زڅ اِال؟ غڃؼر ثٍڃـ ٜف٨بر ـڂ -
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ای ټطٱٻ ثڅ اڂ قؼٺ ڂ اق آٌذكغبڀڅ غبـج ٌؽٺ. ٠الڂڄ ثف  سځڅ

اڂ، ثب غڃؼٺ چٻ ؼـٴیف ثڃؼٺ. اڂ اق ټٿ ڀػڃاوشڅ ثڃؼ 

چبیً ـا آة ثٱٍٻ اټب اڀٵبـ ٰڅ ټ٭ّف آپ غب٘فڄ ـا اڂ  ٜف٦

  .ؼاڀىشٻ ڂ ثڅ ڀطڃی غٍٽٻ ـا ثف وفي غبٸی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ټی

ؼوز ؼـ ڀٝف وڃغشڅ اٺ ـا ټٍز ڂ وػز ټی ٨ٍفؼٺ. 

زٙڃـ ټیٍؽ ٰڅ ؼـ ثیؽاـی ٰبثڃن ثڅ آپ ؼـؼڀبٰی ثجیځٻ؟ ټٵف 

 ٰبثڃن چب ؼـؼ ؼاٌشځؽ؟! 

ای ٰڅ  غڃاوشٻ ثڅ اسب٪ ثفڂٺ ٰڅ ِؽایً ثب٠ث ٌؽ ؼوشٵیفڄ

  :ڂ ثڅ وٽشً ثبق ٴفؼٺ سب ڀ٩ّڅ دبییٿ ٍٰیؽڄ ثڃؼٺ ـا ـچب ٰځٻ

  .سٹڃیكیڃپ ـڂٌٿ ٰٿ، ٬ڇڃڄ ثؿاـٺ ثیبٺ -
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سڃخڅ ثڅ اڂ، ڂاـؼ اسب٪  ای ڀثبـي ٰفؼٺ ڂ ثی"ثفڂ ثبثب"ؼـ ؼٶ 

ڀ٩ىٻ سځؽ ڂ سڅ ؼٸٻ غبٸی  ٌؽڄ ڂ ؼـ ـا دٍز وفٺ ٩٬ٷ ٰفؼٺ.

اق سفن ثڃؼ. زڅ ؼاٌز ثڅ وفٺ ټی آټؽ. آپ غب٘فار، غڃاة 

بڀځؽ زڅ اق ټٿ چبی ؼـڂپ ثیؽاـی ڂ ٰبثڃن چبی ض٭ی٭ز ټ

 ټی غڃاوشځؽ.

اٺ ٌٯ ٰفؼڄ  ؼـڀٳ اڀٵبـ ٰڅ غڃؼ ڀیك ثڅ والټز ٠٭الڀی ثی 

چب ؼڀجبٶ  ثبٌٻ، ثڅ وٽز وبٮ ـ٨شٻ ڂ ثب ثیفڂپ ـیػشٿ ٸجبن

   .آپ ٌځبوځبټڅ ٴٍشٻ

ٌت سطز سبثیف ؼاـڂچبی ؼڂق  ٰفؼٺ آپ ؼـ ؼٶ ؼ٠ب، ؼ٠ب ټی

چبیٻ اٌشجبڄ  ثػٍی ٰڅ ټّف٦ ٰفؼڄ ثڃؼٺ، زٍٻ ثبالی آـاٺ
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ؽاڀٻ... چٽبڀځؽ چٽبپ غب٘فڄ و٭ٗ خځیٿ ڂ یب زٽیثڃؼ ؽڄ ؼی

ثبیؽ ثفای ٰٽشف ٌؽپ   .وڃغشٵی ؼوشٻ سڃچٻ ثڃؼڄ ثبٌځؽ

چفاوٻ، ثفغی اس٩ب٬بر ڀبغڃٌبیځؽ ـا سڃچٻ سٹ٭ی سب ثبـِ ؾچځی 

اٺ وفٺ ـا ڀٽی ٌٱىز. ثبیؽ چٻ ثب ٬جڃٶ ؼیڃاڀٵی ٠ب٬ٷ ټی 

 ټبڀؽٺ ڂ چٻ ـؼ ؼیڃاڀٵی ټیٱفؼٺ!

چبیی ٰڅ چف ٘ف٦  ټڅ، چٽبڀدب ټیبپ ٸجبنثب دیؽا ٰفؼپ ٌځبوځب

چبی  دػً ٰفؼڄ ثڃؼٺ ڀٍىشٻ ڂ ثب سٱیڅ ؼاؼپ وفٺ ثڅ ؼیڃاـڄ

  .سػز، ِٹڃار ٴڃیبپ ثبقي ٰفؼٺ

ٌت ؼیؽڄ ثڃؼٺ، وځٻ ټ٥بیفِ  ټٍػّبر ټٿ... چٽبڀی ثڃؼ ٰڅ آپ

سّڃـاسٻ ثڃؼ ڂ آپ اوٻ ٰؿایی... چځڃق چٻ وف خبیً 
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چیر  !ٹیسڃٰ ضىبٺ! ضىبٺ  .ثڃؼ ڀٍىشڅ ټطٱٻ ڂ  ٬فَ

غب٘فڄ ڂ یبؼی ڂ ضشی ضىی ثب قټكټڅ ٰفؼپ اوٽً ؼـ ؾچځٻ 

  .آټؽ ڀٽی

ټڇف ٘ال٬ی ٰڅ و١ی ؼاٌز غڃؼي ـا ؼـ زٍٽٻ ٨فڂ ٰځؽ 

زڅ؟ آپ چٻ ڂا١٬یز ؼاٌز یب ثڅ ٬ڃٶ اټیف ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ؟ 

چبی ٌځبوځبټڅ غیفڄ  چؽ٦ ثڅ ٩ِطڅ ؼاڀٻ زځؽ وب٠ز ثی ڀٽی

ؼٺ اٴف ثیٍشف ٰف ٬ؽـ قیبؼ ٰڅ ؼـ ؾچٿ ٨ٱف ټی ثڃؼٺ، آپ

زیك ثڅ ـڂاٶ وبث٫ ثفٴفؼؼ ڂ آپ  چٽڅثڃؼ ڀٵبچً ٰځٻ، ټٽٱٿ 

چبی ڀیٻ ٬ؽی ثڅ ٌٱٷ ڀفټبٶ ؼـ  ا٠ؽاؼ ڂ اوبټی ؼـ آپ ثفٴڅ

. ڀڅ ضٕڃـ ټٿ ؼـ آپ غبڀڅ، ڀڅ ڀجڃؼ  زیك ڀفټبٶ ثیبیؽ اټب چیر
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آټؽ، ڀڅ اټیف ڂ ـ٨شبـچبیً ڂ ڀڅ ضشی  غب٘فاسی ٰڅ یبؼٺ ټی

ای ثڃؼ ٰڅ وځؽی ٌؽڄ  ٌځبوځبټڅ سف آپ ٰیبپ! اق چٽڅ ٤یف ٠بؼی

! ثڃؼ سب ټفا ثڅ ـاوشی ؼیڃاڀڅ خٹڃڄ ؼچؽ، ضشی ؼـ ڀٝف غڃؼٺ

ث٥ٓ ٴٹڃیٻ ـا اضب٘څ ڂ زٍٽبڀٻ ضشی دٹٯ چٻ ڀٽیكؼ. ټثبٶ 

یٯ ټدىٽڅ ثڅ ٌځبوځبټڅ ڀٵبڄ ټیٱفؼٺ. آڀ٭ؽـ ڀٵبڄ ټیٱفؼٺ سب 

قثبپ ؼـ ټی آڂـؼ ڂ غڃؼي ٴځبچً ـا ا٠شفا٦ ټیٱفؼ. آپ 

ڃؼ. آپ ٌځبوځبټڅ ثبیؽ قثبپ ؼـ ټی آڂـؼ ڂ ٌځبوځبټڅ ٴځبچٱبـ ث

ڂخڃؼِ ـاوشی اي ـا ټځٱف ټی ٌؽ. اٴف قثبپ ؼـ ڀٽی آڂـؼ، 

ؼیڃاڀڅ ټیٍؽٺ... ؼیڃاڀڅ ای ټیٍؽٺ ٰڅ ثب ٬جڃٶ ؼیڃاڀٵی اي، 
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ټی غڃاوز غڃؼ ـا ٠ب٬ٷ خٹڃڄ ؼچؽ ده آپ ٌځبوځبټڅ، 

 ټدجڃـ ثڅ ِطجز ثڃؼ...

ضبٸشی ِؽای غڃـؼپ اڀٵٍشبپ آـاټی ثڅ ؼـ، ثب٠ث ٌؽ ثب 

ذفٺ ڂ ٌځبوځبټڅ ـا ثڅ سځؽی ؼاغٷ وبٮ ث خب  سڇبخٽی اق

چب ـا ثب وف٠ز ڀڃـ ـڂیً زیؽٺ ڂ ثب ٨فڂ  اڀؽاقٺ؛ ٸجبن ثی

ؼاؼپ ثؿا٪ اڀجبٌڅ ٌؽڄ ؼچبڀٻ، و١ی ٰفؼٺ ڂ١ٔیز ٤یف 

ضشی اٴف ؼیڃاڀڅ ٌؽڄ ثڃؼٺ چٻ   .اٺ ـا ٘جی١ی خٹڃڄ ؼچٻ ٘جی١ی

ؽیځؽ خىٻِ ڀجبیؽ آپ ؼیڃاڀڅ چب ټی ٨ڇٽیؽیؽ... اٴف ټی ٨ڇٽی

ـڂضٻ ـا ثیً اق آپ آقاـ ټیؽاؼ، چفزځؽ ٰڅ ڀ٩ڇٽیؽڄ چٻ 

 ؼوزِ دف ٬ؽـسٍبپ ثیعِ ـٲ ٠٭ٹٻ ڀٍىشڅ ثڃؼ.
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 ثٹڅ؟  -

 ؼٌٽٿ كٺ اټب ثفای ټځی ٰڅ غڃؼ ـا ڀیِؽای ٰیبپ چف زځؽ آـا

  :، ٸطٿ ؼوشڃـی ثڅ غڃؼ ٴف٨شڅ ثڃؼ٨فْ ٰفؼڄ ثڃؼٺ

  .ثیب ثیفڂپ! ٬ڇڃڄ ٴؿاٌشٻ  -

چبی  فؼٺ ڂ ثبق چٻ چٽبپ ِطځڅ٬ڇڃڄ... زٍٻ ـڂی چٻ ٨ٍ

ؼوز ـاوشٻ ـا ټطٱٻ قیف   .ٰؿایی ؼـ غب٘فٺ ڀ٭ً ثىز

ؼوز زخ ټی ٨ٍفؼٺ. آڀ٭ؽـ ټطٱٻ ٰڅ ټ١ٙٿ ثڃؼٺ ـؼ 

 اڀٵٍشبڀٻ ؼڂـ ټر ؼـضبٶ وڃقًٌ غڃپ ټفؼڄ ټیٍؽ. 
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ڄ چٽفاڄ ثب ثڃی ضشی ٠ٙف سٹعِ ٬ڇڃټفٲ آڀدب ثڃؼ، آڀدبیی ٰڅ 

سّڃـ ٰځٻ. سڃاڀىشٻ  سځؽ وڃغشٵی دڃوز ؼوشٻ ثڃؼ چٻ ټی

اق ڀٝف  غب٘في  چبیٻ ٨ٍفؼٺ سب ؼوشٻ ـا ټطٱٻ ـڂی زٍٻ

  :دبٮ ٌڃؼ ڂ ثب ٨فڂ ؼاؼپ آة ؼچبڀٻ، ثب ضفَ ٸت قؼٺ

  .غڃـٺ! ؼوز اق وفٺ ثفؼاـ ڀٽی -

ؼوز وبٸٽٻ ـا ټ٭بثٷ زٍٽٻ ٴف٨شٻ ڂ ؼٸٻ اق وڃقًٌ 

٧١ٔ ـ٨ز. سفویؽڄ ثڃؼٺ، زٙڃـ ټٽٱٿ ثڃؼ ثی چیر قغٽی 

ڀؽ؟ چٽؽوز ٰیبپ ڂ اټیف ٌؽڄ آڀٙڃـ ٠ٽی٫ ؼـؼ ثڅ خبڀٻ ثك

ثڃؼ؟ ؼـؼِ سځؽ وڃغشٵی ټیػڃاوز ټ٭بڂسٻ ـا ٌٱىشڅ سب ټبڀځؽ 

 ؟یٯ ؼیڃاڀڅ قیف ٴفیڅ ټی قؼٺ
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ـاڄ ٴف٨شٿ ٬ٙفڄ چبی ٠ف٪ ـا اق دیٍبڀی اٺ ضه ټیٱفؼٺ، 

خىٻ ڂ ؾچځٻ ؼـ خؽاٶ وڇٽٵیځی ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼڀؽ، آڀ٭ؽـ 

 وځٵیٿ ثڃؼ ٰڅ اق ؼـڂپ، اڀفلی اٺ ؼاٌز ٬شٷ ٠بٺ ټی ٌؽ.

٠٭ٷ خىٻ ـا ثبڂـ ڀؽاٌز ڂ خىٻ ثب ؼـؼ ټیػڃاوز ثڅ اڂ 

ضٕڃـي ـا ث٩ڇٽبڀؽ. الٰفؼاـ چب چفٰؽاٺ آڀسځبپ ڀیفڂی 

 ټطٱٽی ؼاٌشځؽ ٰڅ ڀ٩ىٻ ـا ټی ثفاڀؽ!

اي ثڃؼ  ای چبی ـڂ٨فٌی ٬ڇڃڄ وبیڅ دبچبیً ٰڅ ؼاغٷ ؼټذبیی

سڃاڀىشٻ ثجیځٻ ڂ ضٕڃـي ضبٸٻ ـا ثؽ  ـا اق قیف ؼـ ټی

ثفای غالِی اق آپ ضبٶ چڃا ٨فاـ  اٌشٻٰفؼ. ٌؽیؽاً ڀیبق ؼ ټی

ټیٱفؼٺ. ٨فاـ سځڇب زبـڄ ای ثڃؼ ٰڅ ټی سڃاڀىز آـاټٻ ٰځؽ. 
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ثڅ یٯ ٰب٨څ ؼڀحِ  ثبیؽ ضشی اق غڃؼٺ ڀیك ٨فاـ ټیٱفؼٺ. ٴفیك

ٌز. ؼـ ٴڃٌڅ دالوشیٱی ـڀٵی ؼاچبی  دبییٿ ٌڇف ٰڅ ِځؽٸی

سفیٿ ٬ىٽزِ غٹڃسً ټی ڀٍىشٻ ڂ اق غڃؼ ثبقغڃاوز ټی 

ٰفؼٺ سب  ؼ ـا قیف ثبـ وڃاالر غ٩څ ټیٰفؼٺ. آڀ٭ؽـ غڃ

  ثبالغفڄ ثب خؽٶ چبی ؾچځی اٺ ٰځبـ ټی آټؽٺ.

غڃاوز وڃاالر دف ٌؽڄ ؼـ ؾچځٻ ـا اق ٰىی ثذفوٻ  ؼٸٻ ټی

سڃاڀىشٻ  ڀٽیای ثڃؼٺ ٰڅ ضشی ثڅ وبیڅ غڃؼ ڀیك  اټب ؼـ ڂضٹڅ

ىف ٰیبپ ثب٠ث ٌؽ ثبق چٻ اق دٍز ؼـ ا٘ٽیځبپ ٰځٻ. ِؽای ټُ

  :ٌڃٺغیفڄ ثڅ وبیڅ دبچبیً 
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ثیب ثیفڂپ زیكی ڀػڃـ. خؽڂٶ غفیؽٺ ثفار، ټیؽڂڀٻ  -

  .ؼڂوز ؼاـی

خؽڂٶ ضٷ ٰفؼپ.... آغفیٿ ثبـی ٰڅ خؽڂٶ ضٷ ٰفؼڄ ثڃؼٺ 

ؼاڀىشٻ آپ ٰبـ یٱی اق س٩فیطبر  آټؽ اټب غڃة ټی ـا یبؼٺ ڀٽی

اٺ ثڃؼ. ڀٵبچی ثڅ ٨ٕبی ٴف٨شڅ ڂ ثىشڅ اسب٪  ټڃـؼ ٠ال٬څ

سڃاڀىز  ټی اڀؽاغشٻ؛ ضٷ ٰفؼپ خؽڂٶ ضؽا٬ٷ ٰبـی ٰڅ

ٴفؼاڀؽ  ای ثڃؼ ٰڅ ثڅ ټٿ ثف ټی ثفایٻ ٰځؽ، سٽفٰك اق ؼوز ـ٨شڅ

اٴف ٰٽی ؼیٵف ثڅ آپ   .ٰفؼ ڂ ڂ٬شٻ ـا ثڅ ڀطڃی دف ټی

ٌځبوځبټڅ غیفڄ ټیٍؽٺ، ٠٭ٹٻ ـا اق یبؼ ټی ثفؼٺ، چفزځؽ اٴف 

 سب ٰځڃپ ڀجفؼڄ ثڃؼٺ!
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اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ڀ٩ىٻ ـا ثڅ سځؽی ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ. سځڇب 

سڃاڀىشٻ ثڅ غڃؼ ٰځٻ آپ ثڃؼ ٰڅ ـاخٟ ثڅ  ٰٽٱی ٰڅ ټی

٨ٱف ٰفؼپ، وَٽی ثڃؼ ٰڅ ؾـڄ   .ٰه ٨ٱف ڀٱځٻ زیك ڂ چیر چیر

ؾـڄ اق دب ټی اڀؽاغشٻ. ثفای ڀدبر غڃؼ اق ټفٲ سؽـیدی، 

 ڀجبیؽ ٨ٱف ټیٱفؼٺ!

اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ ٰیبپ ٰڅ ؼوز ثڅ ویځڅ ثڅ 

  :ؼیڃاـ ـاچفڂ سٱیڅ قؼڄ ثڃؼ ٴ٩شٻ

 ٰدبوز؟          -
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ثب ؼوشً دؿیفایی ـا ڀٍبپ ؼاؼ. آپ سیٍفر خؿة و٩یؽ ثؽڂپ 

ٍٰیؽ.  اي ـا ثڅ ـظ ټی ٘فش، ضىبثی ثبقڂچب ڂ چیٱٷ ڂـقیؽڄ

زٍٻ اق اڂ ٴف٨شٻ ڂ ثڅ وٽز دؿیفایی ـاڄ ا٨شبؼٺ. اڂ ڀیك ؼڀجبٸٻ 

  .ـاچی ٌؽ

آڀٱڅ ثڅ وٽز اڂ  چب، ثی ثب ؼیؽپ ټدٹڅ ـڂی ټیك ڂوٗ ټجٷ

ثڅ خؽڂٶ ـا ؼـ ؼوز ٴف٨شٻ.  ثبقٴفؼٺ ـڂی ټجٷ ڀٍىشڅ ڂ

 ڂٔڃش ؼاٌشٻ غڃؼ ـا ټی ثبغشٻ. ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ...

ٴٍشٻ ٰڅ ثب آپ خؽڂٶ ـا  ثب زٍٻ ؼڀجبٶ ټؽاؼ یب غڃؼٰبـی ټی

ڀڃیه  ضٷ ٰځٻ ٰڅ یٯ ؼوز ټ٭بثٹٻ ؼـاق ٌؽ؛ ثب ؼیؽپ ـڂاپ

چبیی ثب غٗ ڀىش١ٹی٫ ڂ ـڀٳ ٘الیی  ای ـڀٳ ٰڅ ڀڃٌشڅ ٬ڇڃڄ
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ای ثڅ سځٻ ڂِٷ ٰفؼڀؽ  خف٬څـڂیً ضٯ ٌؽڄ ثڃؼ، اڀٵبـ ٰڅ 

ؼاٌز زڅ ثف   .ڂ غب٘فار چٽبڀځؽ ـ٠ؽ ؼـ وفٺ سٱفاـ ٌؽ

وفٺ ټی آټؽ... ٰیبپ ٬ؽـر ټبڂـایی دیؽا ٰفؼڄ یب ثبیؽ 

 ؼیڃاڀٵی اٺ ـا ټی دؿیف٨شٻ؟

چب  ٬ؽـ ڂا١٬ی ِطځڅ اڀٵبـ ثڅ غڃاة ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ ٰڅ آپ

آڀ٭ؽـ ڂا١٬ی ٰڅ ټڃ١٬یشٻ ـا ؼـ ؼوشً غڃـؼ؛  ثفایٻ ـ٬ٻ ټی

غبڀڅ غڃؼټبپ ثڃؼیٻ ڂ ِؽای خی٣ ڂ ٌبؼی ٻ ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ٴ

ټٿ غبڀڅ ـا دف ٰفؼڄ ثڃؼ، ؼیؽپ ڀشبیح ٬جڃٸی ؼاڀٍٵبڄ ثب٠ث 

ٌؽڄ ثڃؼ غبڀڅ ـا ـڂی وفٺ ثٵؿاـٺ ڂ اټیف ـا ٰڅ چٽفاڄ ٰیبپ 

آټؽ ـا وػز ؼـ آ٤ڃي ثٵیفٺ. چځڃق  اق ؼـ ڂـڂؼی ؼاغٷ ټی
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دیسیؽ. اټب آپ  چبی اټیف ؼـ ٴڃٌٻ ټی چٻ ِؽای غځؽڄ

ڀڃیه... چٽبڀی ثڃؼ ٰڅ ٰیبپ ثب یٯ ٸجػځؽ اق خیت ٰشً  ـڂاپ

اٺ  اٺ ؼـ ؼاڀٍٵبڄ چؽیڅ غبـج ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ثڅ ټځبوجز ٬جڃٸی

  .ٰفؼڄ ثڃؼ

خب ـ٨شڅ  آټؽ ثڅ آپ ٰفؼٺ یبؼٺ ڀٽی ؼاڀٍٵبچی ٰڅ چفزڅ ٨ٱف ټی

  :اٺ ثب٠ث ٌؽ ثڅ ضف٦ ثیبیؽ ثبٌٻ. ټٱث ٘ڃالڀی

غڃڀڅ ٠ٽڃ خب ټبٶ غڃؼسڅ. اق ثیٿ ڂوبیٹی ٰڅ          -

  ...ٴؿاٌشڅ ثڃؼی دیؽا ٰفؼٺ
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ثڅ ټ١ځبی ضف٨ً اڀؽیٍیؽٺ. غبڀڅ ٠ٽڃیً ٰدب ثڃؼ ٰڅ ټٿ 

یٯ زیك ؼاٌز خب، خب ٴؿاٌشڅ ثڃؼٺ؟  ڀڃیىٻ ـا ؼـ آپ ـڂاپ

ضىبثی ټی ٸځٵیؽ، یب اڂ ثبقیٵف ٬ڇبـی ثڃؼ یب ټٿ ڀیبټؽڄ ٬بٸت 

 ؼیڃاڀڅ ثڃؼ... سڇی ٰفؼڄ ثڃؼٺ. ؼـ ټیبپ ټب یٯ ڀ٩ف 

اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ ـڂی ثیز ١ٌفی ٰڅ اق  ڀڃیه ـا ـڂاپ

ټڃالڀب ـڂیً ڀڃٌشڅ ٌؽڄ ثڃؼ، ؼوز ٍٰیؽٺ. ؼـ ؾچٿ ثفای 

 :غڃؼٺ سٱفاـي ٰفؼٺ

 ی ضف٦ ؼٸٻ ثب سڃ چٽیٿ اوز ٰڅ ؼڂوز  چٽڅ

 زــڅ ٰځــٻ؟ ضـف٦ ؼٸــــٻ ـا ثكڀــٻ یب ڀكڀــٻ؟ 
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اي ـا ٰڅ ثڅ غڃؼ ؼیؽٺ، اق  ڀٵبچً ٰفؼٺ؛ ڀٵبڄ غیفڄ

چبی  فاـ ثڃؼ ؼٸٻ ثڅ ؼٸجفیزٍٽبڀً زٍٻ ؼقؼیؽٺ. ٬

ڀبغڃؼآٴبچً ڀٹفقؼ. غڃؼٰبـ ـا ؼـ ؼوز ٴف٨شٻ ڂ ثب ِب٦ 

ٰفؼپ ٴٹڃیٻ، ڂاڀٽڃؼ ٰفؼٺ اچٽیشی ثفایٻ ڀؽاـؼ ڂ ټ٥ٍڃٶ ضٷ 

 قټبپ ٴؿـ ٰڅ ثڃؼٺ ٤ف٪ خؽڂٶ ضٷ ؼـ ٬ؽـ آپ  خؽڂٶ ٌؽٺ.

 اق زٍٻ چب وب٠ز اق ده ٰیبپ، ِؽای ثب ڂ ـ٨ز ؼـ ؼوشٻ اق

  :٤ؿ ٴف٨شٻٰب

  .چبـ و٩بـي ؼاؼٺ؛ ثیب، وفؼ ټیٍڅڀب         -

وفؼ ڀٵبچً ٰفؼٺ. خؽڂٶ ـا ـڂی ټیك اڀؽاغشٻ ڂ ًٰ ڂ 

ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثؽڂپ ؼاؼپ دبوػی  ٬ڃوی ثڅ ثؽڀٻ ؼاؼٺ. اق خب 
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اي ـاڄ ٴف٨شٻ. ٠ٙف غڃـي  ثڅ ٰیبپ، ثڅ وٽز آٌذكغبڀڅ

ثبؼټدبپ، ثبق چٻ ټ٥كٺ ـا ثڅ سٱبدڃ اڀؽاغز. اق ثڃیً 

ځٻ ڂ ثڅ ڀٝف ثفایٻ ز٭ؽـ ثڃی اي ـا سدىٻ ٰ سڃاڀىشٻ ټكڄ ټی

٠دیجی ؼاٌز. اڀٵبـ ٰڅ ثڃی غب٘فار ـا ؼـ ثڃی آپ غڃـي 

سڃاڀىشٻ سدىٽٍبپ ٰځٻ اټب  ضٷ ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ؛ غب٘فاسی ٰڅ ڀٽی

ٌڃـی ٰڅ ثڅ سٹػی ٴٽبپ   .اڀؽاغز سڅ ؼٸٻ ـا ثڅ ٌڃـ ټی

ؼیڃاڀٵی اٺ سٽبٺ ټیٍؽ... ضشی اٴف چٻ ؼیڃاڀڅ ثڃؼٺ، ثبیؽ ٠ب٬ٷ 

ؼسف س١بؼٶ ـڂاڀی اٺ ـا ثڅ ؼوز ثٵیفٺ. ټٿ خٹڃڄ ټیؽاؼٺ سب قڂ

ڀجبیؽ ؼیڃاڀڅ ټیٍؽٺ... ټٿ ڀجبیؽ ؼیڃاڀڅ ټی ټبڀؽٺ! ټٿ ؼیڃاڀڅ 

 ڀجڃؼٺ!



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 500 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ،  ثب ڂـڂؼ ٰیبپ اق دٍز وفٺ ڂ ڀٍىشٿ ؼوشً ـڂی ٌبڀڅ

٬ؽـ  اغشیبـ اق سفن ثبال دفیؽٺ ڂ ثڅ وٽشً ثبقٴٍشٻ. آپ ثی

ٝفڄ ٠ٽی٫ ؼـ ٨ٱف ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼٺ ٰڅ ضٕڃـي ثفایٻ ٤یف ټځش

  .ثڃؼ

 سفوڃڀؽټز؟          -

ای ٰڅ  ای سځؽ اق اڂ زٍٻ ٴف٨شٻ ڂ دبی و٩فڄ ثب زٍٻ ٤فڄ

 چبی ٜف٦ آپ اق یٱی ثبـ ـڂی قټیٿ اڀؽاغشڅ ثڃؼ ڀٍىشٻ.  ایٿ

ڂ ثب  ٍٰیؽٺ غڃؼٺ وٽز ـا ثفڀح ضبڂی ټّف٦ ثبـ یٯ

ثفؼاٌشٿ ؼـ دڃي غڃـي، یٯ ٬ب٫ٌ دف ـڂی ثفڀح ـیػشٻ. 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 501 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ف٦ ؼیٵف و٩فڄ ڀٍىز. ٰیبپ اق ٰځبـٺ ـؼ ٌؽ ڂ آپ ٘

  :ڀٵبچً ڀٱفؼٺ ٰڅ ِؽایً ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ

 قڀی؟  ؼیٵڅ ضف٨ٻ ڀٽی         -

وف ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ ثب ثیػیبٸی ٜبچفی ٰڅ ثڅ غڃؼ ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ڂ 

ثڅ ٸ٧ٙ آـاټٍی ٰڅ اق ضٷ خؽڂٶ ثڅ ؼوز آڂـؼڄ ثڃؼٺ، ٸت 

  :قؼٺ

ڀڅ، ٨٭ٗ ڀٽیػڃاٺ ا٠ّبة غڃؼٺ ڂ غڃـؼ ٰځٻ سب          -

  .ٿ یٯ ټبڄ سٽڃٺ ثٍڅقڂؼسف ای



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 502 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڂ ڀیك ٤ؿایً ـا خٹڃیً ٍٰیؽ ڂ ثب دف ٰفؼپ ٬بٌ٭ً اق 

  :ثفڀح و٩یؽ ٴ٩ز

 ٬ؽـ وػز ثڇز ټیٵؿـڄ ی١ځی؟ ثڃؼپ ثب ټٿ؟  ایٿ         -

   

٨ڇٽیؽٺ اټب ٬بٌ٭ی دف ثڅ  ثبق چٻ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٬ّؽي ـا ڀٽی

  :ؼچبپ ثفؼٺ ڂ ثب چٽبپ ؼچبپ دف، ؼـ خڃاثً ٸت قؼٺ

  . اق اڂپ ٰڅ ٨ٱفي ڂ ثٱځی ثیٍشف         -

ثب دػً ٌؽپ ټكڄ ثبؼټدبپ ؼـ ؼچبڀٻ، اڀٵبـ ٰڅ ٌیٍڅ ثڅ 

اغشیبـ  ؼچبپ ثفؼڄ ثبٌٻ، اضىبن ثفیؽٴی ؼـ قثبڀٻ ٰفؼٺ ڂ ثی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 503 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

قثبڀٻ اق سیكی ثبؼټدبپ ټی  ټطشڃای ؼچبڀٻ ـا ثیفڂپ ـیػشٻ.

وڃغز... ؼـؼ غب٘فار ثڃؼ یب ثڅ ڂا٬ٟ ؼـڂپ آپ غڃـي 

 ٌیٍڅ غفؼڄ ضٷ ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ؟

ؼاغٷ ٴٹڃ  ،یٯ ؼاڀڅ ثفڀح ټڃ٬ٟ ثبق ٰفؼپ ؼچبڀٻ ثفای سځ٩ه 

دفیؽڄ ڂ ټفا وػز ثڅ وف٨څ اڀؽاغز؛ زٍٽبڀٻ ـا ـڂی چٻ 

٨ٍفؼٺ ٰڅ سّڃیف ټفؼی ڀبٌځبن ثب زٍٽبپ ټٍٱی ڂ ټڃچبی 

اٌٯ ڀبٌی  اي ؼـ ؾچځٻ ڀ٭ً ٴف٨ز. ٸػزِ ـیػشڅ ثف دیٍبڀی

اق ٨ٍبـ زٍٻ چبیٻ ـا سف ٰفؼڄ ثڃؼ... ؼاٌشٻ غ٩څ ټیٍؽٺ! 

ثڅ سځؽی زٍٻ ثبق  ؼاٌشٻ اق ضدٻ اڀجڃڄ ڂضٍز غ٩څ ټیٍؽٺ!

چبی سځؽ  ڂ ؼوشٻ ـا ثڅ ٴٹڃ ـوبڀؽٺ سب ؼـ ٰٽٯ ثڅ وف٨څ ٺٰفؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 504 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ـا ثبق  ٴف٨ز، ـاڄ سځ٩ىی ڂ غٍٱی ٰڅ ؼاٌز ڀ٩ىٻ ـا ټی

  .ٰځٻ

چبیً ثڅ دٍز ٰٽفٺ ثبق چٻ ثب٠ث  ثٹځؽ ٌؽپ ٰیبپ ڂ ٔفثڅ

سّڃـ آپ  بپ ثڃؼ!ٌؽ زٍٻ ثجځؽٺ ڂ ثب چٻ چٽبپ ټفؼ... چٽ

٠فڂوی چٻ چٽبپ ثڃؼ! چٽبڀی ٰڅ ؼوشڃـ ٬شٷ  ـثځؽ ثب ؼاټبؼ ثی

اٺ  خځیځٻ ـا ؼاؼڄ ثڃؼ... غڃؼي ثڃؼ! ثڃی ؼاټدبڀی ٰڅ قیف ثیځی

اٺ ڀ٭ً  چبی ثىشڅ دیسیؽ سّڃیف ؼیٵفی ټ٭بثٷ دفؼڄ زٍٻ ټی

٠ٙف ثبؼټدبپ، ٠ٙف غڃٌی ٰڅ ؼـ آپ ٸطٝڅ  ثڃی   .قؼ

ٸدٿ قاـی ٰڅ چف ثبـ  ٸدځكاـِ غب٘فار ؼـ ټٍبټٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ...



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 505 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثبق  ثب ثی ـضٽی سی٣ِ دف ؼـؼي ـا ثف خىٻ ڀب سڃاڀٻ ټی ٨ٍفؼ.

 چٻ زٍٽبڀٻ ڂا١٬یز ـا ٨فاټڃي ڂ ثڅ ٠بٸٻ غیبٶ و٩ف ٰفؼ.

ٸجػځؽ ثڅ ٸت ـڂی و٩فڄ ٴؿاٌشڅ  ـا  ٜف٦ غڃـي ثبؼټدبپ

ټٍٱی  ٍٰیؽڄٰفؼٺ... اغٻ ثڅ اثفڂچبی  ً ټیثڃؼٺ ڂ ڀٵبچ

ثب دٍز ؼوشً ٜف٦ ثڃؼ ڂ چځٵبټی ٰڅ  غٙی اي ا٨شبؼڄ

غڃـي ـا ده قؼ، ټطشڃایبر ؼا٢ ٜف٦ ـڂی دبچبیٻ ـیػز 

چبیٻ ـا سب ضؽ  وڃقيِ سځٻ ثب٠ث ٌؽ زٍٻ ...ڂ وڃقي

  .ټٽٱٿ ثبق ٰځٻ

   



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 506 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼاؼ ڂ  چبیٻ ٨ٍبـ ټی ٰیبپ ؼاٌز ثڅ وػشی ٸیڃاپ آة ـا ثڅ ٸت

ٰفؼ ٰٽی ثځڃٌٻ. یٯ ٬ٹڃح اق آة ـا ثڅ  ؼـغڃاوز ټی

ؼـؼ وٹڃٶ ثڅ وٹڃٶ سځٻ   .ؼٺچب ٨فڂ ؼا وػشی اق ټیبپ وف٨څ

 دػً ڂ ضبٸٻ ـڂ ثڅ ڂیفاڀی ثڃؼ... 

اټب ثڅ وف٠ز ڀٽی ؼاڀىشٻ ٧١ٔ ثڃؼ یب سځٵی ڀ٩ه اق اٌٯ 

چبیٻ ـا ـڂی قاڀڃچبی خٽٟ  ثبـیؽ. ؼوز  اق زٍٽبڀٻ ټی

دبیٻ ؼاٌز ټی وڃغز... ؼـؼی  اٺ ټٍز ٰفؼٺ. ٌؽڄ

ثڅ وٽز ٰیبپ  وڇٽٵیٿ سف اق وڃقي وف ٜڇف ؼوشٻ... 

 چٻ ؼـ چ٭ٻ-چ٫ ڀٵفاڀً زٍٽبپ ؼیؽپ ثب  ثفٴٍشٻ ڂ

 ؼیؽپ. زىجبڀؽٺ اي ویځڅ ثڅ ـا وفٺ ؼٸیٹی چیر ثی. ٌٱىز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 507 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثڅ دځبچی ثی اضىبن ٬ؽـی ثڅ چٻ غب٘فار ؼـ ټفؼ آپ زڇفڄ

  .غڃؼ ـا ثبغشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ثڃؼ ؼاؼڄ ڂخڃؼٺ

ای اق ؼوز  ثب ضّبـ ٌؽپ ؼوشبڀً ثڅ ؼڂـٺ اڀٵبـ ٰڅ ضبټی

اغشیبـ ثڅ  بٌٻ، قثبڀٻ ثیآپ ټفؼ ؼـڂپ غب٘فاسٻ دیؽا ٰفؼڄ ث

  :ضف٦ آټؽ

ٜف٦ غڃـي ؼا٢ ڂ ـیػز ـڂ... ـیػز ـڂٺ... ټیىڃقڄ...  -

ٰیبپ ؼوز اق وفٺ ثفؼاـیؽ.. ڂٸٻ ٰځیؽ!  ...ٰیبپ ؼٸٻ ټیىڃقڄ

  .ؼٸشڃپ ـضٻ ثیبؼ... ثڅ ضبٸٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 508 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴ٩ز ڂ  چبی ٍٰؽاـی ٰڅ قیف ٴڃٌٻ ټی"چیً"ِؽای 

ٰفؼ سب ضؽی آـاټٻ  ؼوشی ٰڅ دٍز ٰٽفٺ ـا ڀڃاقي ټی

ای غفؼوبٶ ڀ٫ ټیكؼٺ ڂ ثڇبڀڅ  ٰفؼ اټب چٽبڀځؽ ثسڅ یټ

  :ٴف٨شٻ ټی

ٺ ٰفؼیٿ... سڃچٻ  ؼڂثبڄ... ټڃ٫٨، ټڃ٫٨ ٌؽیٿ، ؼیڃڂڀڅ       -

یڅ زیكایی ـڂ ټیجیځٻ ٰڅ ثفاٺ ؼـؼ ؼاـڄ... ٰیبپ ټٿ ؼیٵڅ سطٽٷ 

ڀؽاـٺ ثفٺ سڃی اڂپ ؼیڃڂڀڅ غڃڀڅ... ټٿ ٰڅ ٰبـی ثڇشڃپ 

ثىشڅ ثڃؼٺ... ټٿ ٰڅ ثڅ ڀؽاٌشٻ... ټٿ ٰڅ... ټٿ ٰڅ ؼچځٻ ڂ 

  ...ـ٨شځز ا٠شفاْ ڀٱفؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 509 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٧١ٔ ڂ سفن اق ؼیڃاڀٵی، قثبپ وڃغشڅ اٺ ـا ثڅ ا٠شفا٦ 

ٴٍڃؼڄ ثڃؼ. ؼوزِ اٸشٽبن ٴف٨شڅ ثڃؼٺ ثٹٱڅ اڀىبڀیز ڀؽاٌشڅ 

اي ثیؽاـ ټیٍؽ ڂ ټفا اق آپ خڇځٻ وڃقڀؽڄ ثیفڂپ ټی ٍٰیؽ. 

ؼٸً ـضٻ ټی آټؽ ڂ ټفا ڀدبر ټیؽاؼ... ټفا اق ؼوز آپ 

٩ِشی ٰڅ غب٘فارِ ؼـؼڀبًٰ ـا ؼـ ؾچځٻ ټی اڀؽاغز ضیڃاپ 

ڀدبر ټیؽاؼ، اٴف غالِٻ ڀٽی ٰفؼڀؽ، ثڅ ی٭یٿ ټیبپ آپ ضدٻ 

ـاټً غبِی آٰیبپ اټب ثب ؼـؼ ٨ٱفی خبپ ټی ؼاؼٺ. 

چبیً ـا ثبـی ؼیٵف  غڃاوز ؼـڂ٢ غڃاوز آـاټٻ ٰځؽ، ټی ټی

  :ثڅ غڃـؼ ثبڂـٺ ؼچؽ ڂ ثؽسف اق ٬جٷ ٨فیجٻ ؼچؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 510 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڂ٬ز ڂٸز ڀٱفؼٺ.  آـڂٺ ثبي. ټٿ چیرچیً...          -

  ...خبٺ، اـڂٺ ثبي چٽیٿ

٨ڇٽیؽ یب  ٨ڇٽیؽ ؼـؼ ټٿ ؼ٬ی٭بً ضٕڃـي ثڃؼ؟ ڀٽی ڀٽی

ټی غڃاوز خبٺ وٽی  غڃؼي ـا ثڅ ڀ٩ڇٽی قؼڄ ثڃؼ؟

ثڃؼڀً ـا وف ټیٱٍیؽٺ سب ټؽچڃي ٌؽڄ ڂ ده اق آپ ټبڀځؽ 

یٯ سٱڅ قثبٸڅ ثڅ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ دفسٻ ټی ٰفؼ؟! ڂخؽاڀٍبپ ٰدب 

ثڃؼ... ټی ؼیؽ ؼـؼ ټی ٍٰٻ ڂ ثبق چٻ اؼاټڅ ټیؽاؼ، ثبق ـ٨شڅ 

 چٻ آپ وڃقي ٰؿایی ؼـڂ٤یٿ ټی وڃقاڀؽٺ!

ؼاٌشٻ غ٩څ ټیٍؽٺ، ؼاٌز قیف ثبـِ ٨ٍبـ ؼیڃاڀٵی ڀ٩ىٻ ټی 

ٴف٨ز. چڃای غبڀڅ ټبڀځؽ دشٯ ـڂی ثبڂـٺ غٗ خځڃپ ټی 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 511 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڀؽاغز ڂ ټٿ اق ٬جڃٶ آڀسڅ ؼاٌز وفٺ ټی آټؽ ضفان 

ٌؽڄ ثڃؼ ټٹٱڅ ؾچٿ آ٩ٌشڅ ای ٰڅ ؼاٌشٻ. ټٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼٺ! 

وفٺ ـا اق  ؼاٌز اق ضدٻ غب٘فار غبټڃي ټی ٌؽ...

اي خؽا ٰفؼٺ ڂ ثب ٨فڂ ؼاؼپ ث٥ٓ ٴٹڃیٻ، ثب چٽبپ ِؽا  ویځڅ

  :ٸفقیؽ ثب ٠دك ٸت قؼٺ ای ٰڅ ټی ڂ زبڀڅ

  .ؼاـڄ ڀ٩ىٻ ټیٵیفڄ... ټیػڃاٺ ثفٺ... ثفٺ ثیفڂپ         -

٬ؽـ ثیسبـڄ  پٴ٩ز؟ آ ڀٵبچٻ ٰفؼ. ٤ٻ ؼـ ڀٵبچً زڅ ټی

ضڃایی ٰڅ دیً  ثڃؼ؟ آټؽڄ ـضٻ ؼٸً ٰڅ ـویؽٺ ټی ڀٝف  ثڅ

اق آټؽپ ٠ڇؽ ٰفؼڄ ثڃؼ قټیځٍبپ ثكڀؽ، آڀ٭ؽـ قټیٿ ٴیف ٌؽڄ 

 غٍٻ ثب ـا ؼوشً ثڃؼ ٰڅ ؼٶ آپ ٌیٙبپ ثڅ ضبٸً ـضٻ آټؽ؟



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 512 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ؼوشً ثبال اق. ٰفؼ ِب٦ ـا قاڀڃچبیً ڂ ٍٰیؽ ټڃچبیًؼـ 

  :ٴ٩ز ڂ ٍٰیؽ وٽشٻ ثڅ ـا

  .ثفټز ثیفڂپ ٌڃ غڃؼٺ ټی ځؽٌڃ، آټبؼڄثٹ         -

غڃاوشٻ ثب اڂ ثفڂٺ اټب ثڅ ـاوشی ٰڅ ٨ٕبی غبڀڅ ڂ ثڃی  ڀٽی

خؽاٶ سځٵبسځٵی ثڃؼ  آڂـؼ. آپ غڃـي ؼاٌز ڀ٩ىٻ ـا ثځؽ ټی

ټیبپ ؼڂوز ؼاٌشٿ ڂ ڀؽاٌشٿ! آپ ٠ٙف ثؽ ثڃی سځؽ ـا چٻ 

ؼڂوز ؼاٌشٻ ڂ چٻ قیف ؼٸٻ ټی قؼ... یٯ اس٩ب٪ ٤یف ټځشٝفڄ 

ڃـؼ ٠ال٬څ چب ـا ثڅ ټځ٩ڃـ سفیٿ زیك ؼـ ڀٝف ټی سڃاڀىز ټ

  ثؽٶ ٰځؽ اټب اق ثبـ ٠ال٬څ ٌبپ ٰٻ ڀٽی ٰفؼ... 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 513 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

آټؽ ؼوز ؼـ ؼوشً ٴؿاٌشٻ ڂ ـڂی  چ٭ی ٰڅ ثځؽ ڀٽی-ثب چ٫

اٺ ٴؿاٌز ڂ چٽفاچٻ سب  دبچبیٻ ایىشبؼٺ؛ ؼوشً ـا دٍز ٌبڀڅ

ا٠شفاْ ثڅ ٸٽه ٌؽڀٻ سڃوٗ ؼوشبڀً ڀٽی ٰفؼٺ  اسب٪ آټؽ.

ټی ٰفؼ، ثب وف ؼـ ١٬ف ا٨ٱبـ ټٍڃٌٻ  زفا ٰڅ اٴف ـچبیٻ

 و٭ڃٖ ټی ٰفؼٺ.

ٌجیڅ ثڅ یٯ ٌڃٮ ٠ّجی ثڃؼ ڂ ثب٠ث  ،یٯ ثبـڄ آپ ٧١ِٔ 

اي ضىبثی غڃؼي ـا ؼـ ڀ٭ً آؼٺ غڃثڅ ټبخفا ٴٻ  ڂ ثبڀی

ٰیبپ غڃة ڀجڃؼ... ؼاٌز اؼای غڃة ثڃؼپ ـا ؼـ   .ٰفؼڄ ثڃؼ

ټی آڂـؼ ٰڅ ثیٍشف ثبڂـٺ ـا غؽٌڅ ؼاـ ٰځؽ. ؼاٌز غڃؼي ـا 

 خٹڃڄ ټیؽاؼ ٰڅ ثؽ ثڃؼپ ټٿ، ؼـ ټیؽاپ خڃالپ ؼچؽ.غڃة 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 514 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټبڀشڃ ثٹځؽ ټٍٱی ـڀٵٻ ـا ثڅ سٿ ٰفؼٺ ڂ ثؽڂپ ثىشٿ 

چبیً، ٌبٸی ـڂی وفٺ اڀؽاغشٻ ڂ ثڅ وٽز ٰیبڀی ٰڅ ثڅ  ؼٰٽڅ

٬ؽٺ -٬ؽٺ .ٰفؼ ثفٴٍشٻ زڇبـ زڃة ؼـ سٱیڅ ڂ ټفا ڀٵبڄ ټی

وٽشً ـ٨شٻ ڂ اڂ خٹڃسف اق ټٿ ثڅ وٽز غفڂخی ـاڄ ا٨شبؼ. 

ٌیځً ـا اق خبٰٹیؽی ٰځبـ ؼـ غبڀڅ ثفؼاٌز ڂ یٯ وڃییر ټب

اي ٰڅ ٰځبـ ؼـ ٴؿاٌشڅ ثڃؼ،  خ٩ز ٩ًٰ اق خب٩ٍٰی زڃثی

  .ټ٭بثٷ دبچبیً اڀؽاغز

   

ٰڅ دٍشٍبپ ـا ثبال ثٱٍؽ، چٽبڀځؽ ؼټذبیی ثڅ دب  ثؽڂپ آپ

چبی  ٰفؼٌبپ ڂ اق ؼـ غبڀڅ غبـج ٌؽ. دٍز وفي ٩ًٰ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 515 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڃسبڄ ثڅ اٺ ـا دڃٌیؽٺ ڂ ثب ڀٵبچی ٰ ٰشڃڀی ټٍٱی غبٰی

آټؽ،  آٌذكغڃڀڅ ادځی ٰڅ و٩فڄ دڇً ؼـ ڂوًٙ ثڅ زٍٻ ټی

چبیٻ ـا دبٮ ٰځٻ ڂ اق  ؼوز ـڂی ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ سب اٌٯ

ؼاٌز زڅ ثڅ وفٺ ټی آټؽ؟ ؼاٌشځؽ زڅ   .غبڀڅ غبـج ٌؽٺ

ثف وفٺ ټی آڂـؼڀؽ؟ آپ آؼٺ چب ٰٻ ثڃؼڀؽ ٰڅ غڃؼ ڀیك ٰٽف ثڅ 

 ٬شٷ ٠٭ٹٻ ثىشڅ ثڃؼٺ؟!

 آټؽپ آوبڀىڃـ ایىشبؼڄ ثڃؼ، ٬فاـ شٝف ثبالځٌبڀڅ ثب اڂ ٰڅ ټ چٻ

اٺ ـا ثبال ٍٰیؽٺ. ؼـ ثبق ٌؽ ڂ ڂاـؼ ٌؽ. ؼٰٽڅ  ٴف٨شٻ ڂ ثیځی

  :دبـٰیځٳ ـا قؼ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ ټٿ ٴ٩ز

   



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 516 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثڇشفی؟          -

چبیٻ زٍٻ ؼڂغشٻ،  وفٺ ـا ثڅ ڀٍبپ سأییؽ سٱبپ ؼاؼٺ. ثڅ ٩ًٰ

غڃاوز ثڅ زیكچبیی ٰڅ یبؼٺ آټؽڄ ثڃؼ ٨ٱف ٰځٻ...  ؼٸٻ ڀٽی

ٴف ٨ٱف ټیٱفؼٺ ثبق چٻ ؼوز ڂ دبیٻ ـا ٴٻ ٰفؼڄ ڂ ؼـ ا

 ثبسال٪ دف ؼـؼٌبپ ٠ٽی٫ ټی ٌؽٺ.

٨ٱف ٰفؼپ ثفایٻ ثؽٶ ثڅ ٸدځكاـِ ٠ٽی٭ی ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ اٴف 

وٽشً ټی ـ٨شٻ، دبیٻ ـا ؼـڂپ غڃؼ ڂ ٠ٙف ٴځؽي ـا ثڅ 

 ټكاج ټبسٻ قؼڄ اٺ ټی غڃـاڀؽ.



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 517 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃاوشٻ ؼیٵف زیكی ؼـ ؾچځٻ ڀ٭ً ثػڃـؼ؛ زفا ٰڅ چف  ڀٽی

ٰفؼٺ. ثب  ؼـؼي ـا ټدؽؼ سدفثڅ ټی ،ب٘فڄ ـا ثڅ ڂا٬ٟغ

چبیٻ ـا ثڅ سځؽی ثبق ٰفؼٺ ڂ  وڃقي قاڀڃچبیٻ، زٍٻ

  .چبیٻ ـا ثڅ قاڀڃ ٴف٨شٻ ؼوز

 ٌؽ؟  زی         -

چبیٻ  ٴك ٰفؼپ قاڀڃ-آة ؼچبڀٻ ـا ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ ثب ـ٨ٟ ٌؽپ ٴك

  :غٙبة ثڅ ٰیبپ ٰڅ ڀٵفاپ غٻ ٌؽڄ ثڃؼ ٴ٩شٻ

  .چیسی         -

   



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 518 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 

ڀجبیؽ ٰىی اق آپ ضبٶ ؼیڃاڀڅ ڂاـٺ ټٙٹٟ ټیٍؽ... اٴف ټی 

٨ڇٽیؽڀؽ ؼـؼ ؼاـٺ، ٨ٍبـِ وځٵیِ ثی ټڇفی چبیٍبپ ـا ثیٍشف ثڅ 

وفٺ ټی ٰڃثیؽڀؽ. آڀڇب آؼٺ چبیی ثڃؼڀؽ ٰڅ اق ٧١ٔ ټیكؼڀؽ ڂ 

ڂخؽاڀی ثفای ؼـؼ ٍٰیؽپ ڀؽاٌشځؽ. ایٿ ـا ټځی ٰڅ سٽبټب ټكڄ 

 .ٴه ؼـؼي ـا سدفڄ ٰفؼڄ ثڃؼٺ ټی ؼاڀىشٻ..

ؼـ آوبڀىڃـ ثبق ٌؽ ڂ ثبچٻ غبـج ٌؽیٻ. ٩٬ٷ ټبٌیځً ـا ثبق 

اق ـاڄ ای  زځؽ ؼ٬ی٭څ ٰفؼ ڂ ټٿ ثڅ وف٠ز وٽشً ـاڄ ٴف٨شٻ.

ٍٰیؽٺ ٰڅ  اټب ټٿ چف ٸطٝڅ اوشفن ټی ا٨شبؼڀً ټی ٴؿٌز

٧١ٔ ثڅ   !ٴ٩ز؟ ټی  ڀٱځؽ ټٿ ؼیڃاڀڅ ثبٌٻ ڂ اټیف ـاوز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 519 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٬ؽـی ٬بٸت ثف ڂخڃؼٺ ٌؽڄ ڂ ثڅ ٬ؽـی آپ غب٘فار خىٻ ڂ

٠٭ٹٻ ـا ثڅ ثبقی ٴف٨شځؽ ٰڅ ؼاٌشٻ ثڅ غڃؼ ٌٯ ټی ٰفؼٺ. 

ٌٯ ټی ٰفؼٺ ٰڅ ڀٱځؽ آڀڇب ٠ب٬ٷ ڂ ټٿ ؼیڃاڀڅ خٽ١ٍبپ 

ثڃؼٺ؟! ثبق چٻ ڀ٩ه سځٵی، سځڇب ؼڂای ؾچٿ آ٩ٌشڅ ـڂ ثڅ ټفٴٻ 

 ثڃؼ!

  :ؼوشٻ ـا ثڅ ٌیٍڅ ټبٌیٿ ٴف٨شٻ ڂ ٴ٩شٻ

  .ٌیٍڅ ـڂ ثبق ٰٿ، ڀ٩ىٻ ٴف٨ز         -

بییٿ ؼاؼ ڂ ټٿ و١ی ٰفؼٺ ثب ٌیٍڅ ـا اق وٽز غڃؼي د

چب ؾچځٻ ـا اق اس٩ب٬بسی  چبی ـڂی سبثٹڃی ټ٥بقڄ غڃاڀؽپ ڀڃٌشڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 520 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀجبیؽ ٨ٱف ټی ٰفؼٺ... ڀجبیؽ  آټؽ ؼڂـ ٰځٻ. ٰڅ ؼاٌز وفٺ ټی

ثڅ چیر ڂ چیر ٰه ٨ٱف ټی ٰفؼٺ زفا ٰڅ آپ ٨ٱف چب، ـڂاڀٻ 

 ـا ثڅ والثڅ ٌٯ ټی ٍٰیؽ!

ڂـقٌی، ؼـ ثب سڃ٧٬ ټبٌیٿ ټ٭بثٷ یٯ ٨ٕبی وجك ثب ڂوبیٷ  

سڃخڅ ثڅ ٰیبپ ؼاٌشٻ وٽز یٯ  ثی .ـا ثبق ٰفؼٺ ڂ دیبؼڄ ٌؽٺ

  :ـ٨شٻ ٰڅ ِؽایً اق دٍز وف ثڅ ٴڃٌٻ ـویؽ ِځؽٸی ټی

  .ِجف ٰٿ ټځٻ ثیبٺ         -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 521 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 قـؼ ڀیٽٱز چؽ٨ٻ. ٰفؼٺ آـاٺ ـا  چبیٻ ٰٽی وف٠ز ٬ؽٺ

 ؼـ قـؼي ـڀٳ ثبـاپ، ثبـي غب٘ف ثڅ  ٰڅ ثڃؼ ـڀٵی ٨ٹكی

 .ثڃؼ قؼڄ قڀٳ ڂ اغشڅاڀؽ دڃوز ڀ٭بٖ ث١ٕی

ز، دبییٿ ټبڀشڃاَٺ ـا خٽٟ ڂ ڀٍىشٻ. ثڅ ڀیٽٱ ثڅ ـویؽپ ثب 

چبی ثٹځؽ غڃؼي ـا ثڅ ټٿ ـوبڀؽ، ڀٵبچی  ٰیبپ ٰڅ ثب ٬ؽٺ

ثڅ اڂ ڀیك ڀجبیؽ ٨ٱف ټیٱفؼٺ... چفزځؽ ٤یف ټٽٱٿ اټب اڀؽاغشٻ. 

ثبیؽ ڂخڃؼي ـا ڀبؼیؽڄ ټی ٴف٨شٻ. ثفای آـاټً ـڂاڀی اٺ 

یٿ خبیً آڀدب ثڃؼ ٰڅ ټیؽاڀىشٻ ثبیؽ ؼڂـ ټیٍؽٺ... ثؽسف

چؽ٨ٍبپ ؼیڃاڀڅ ٰفؼڀٻ ثڃؼ ڂ ٰبـی اق ؼوشٻ ثف ڀٽی آټؽ. 

چٽبڀځؽ ٰىی ٰڅ ؼـ ٰبـ اڀدبٺ ٌؽڄ ای ٬فاـ ٴف٨شڅ ثڃؼ، ثبیؽ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 522 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثب ټیٷ غڃؼ ٌبچؽ ثڅ ڀبثڃؼی ؾـڄ ؾـڄ خىٽٻ ټی ٌؽٺ. ثبیؽ 

 ؼڀؽاپ ثڅ ٸت ټی ؼیؽٺ ڂ اق سفن ٸڃ ـ٨شٿ ا٤شٍبي ؼـڂڀی اٺ

 ټی ٨ٍفؼٺ.

ٰڅ ڀٍىز، ـڂیٻ ـا ثڅ ٘ف٦ ټ٭بثٷ زفغبڀؽٺ؛ ثب ؼیؽپ ٰځبـٺ 

اغشیبـ ٌٱٽٻ سیف  ای ٰڅ ثڅ آ٤ڃي ټبؼـي ؼڂیؽ، ثی دىف ثسڅ

 ـا ٌٱٽٻ ؼوز،  ٤ٹیٝی ثڅ قثبپ آڂـؼٺ ڂ ثب« آظ»ٍٰیؽ؛ 

ؼـؼ آپ غب٘فار اق ؼـؼ ؼیڃاڀٵی ڂ وڃقپ چبی   .ؼٺ٨ٍف

 سیٽبـوشبپ ؼـؼڀبٮ سف ثڃؼ...

اڂ ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ٰڅ ٸت ثب ڀٍىشٿ ؼوز ٰیبپ ـڂی ؼوشٻ، اق 

  :قؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 523 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٌؽ؟  زی -

آڀٱڅ زٍٻ اق آپ ٰڃؼٰی ٰڅ ضبٶ ؼـ آ٤ڃي ټبؼـي ـ٨شڅ  ثی

  :ؼاؼٺ ـا خڃاثً  ثڃؼ ثٵیفٺ،

 ؼاـ... ؼاٌشٻ؟  ټٿ ثسڅ -

ِؽای ٨ځؽٮ، ثب٠ث ٌؽ وفٺ ـا ثڅ وٽز ٰیبڀی ٰڅ آسً قیف 

ٍٰؽ ثسفغبڀٻ؛ یٯ دٯ ٠ٽی٫ اق  ویٵبـ ثیٿ ٸجً ټی

ٰفؼٺ، ٸت  ی ٰڅ ڀٵبچً ټیویٵبـي ٴف٨ز ڂ ؼـ خڃاة ټځ

  :قؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 524 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ ثڅ  چبی ٬ٍځٵشفی چىز ثفای قؼپ؛ ټثال آیځؽڄ، ایٿ ضف٦ -

 ـویٻ؟ آیځؽڄ ـڂ زٙڃـی ټیجیځی؟ ٰدب ټی

چبیٻ ـا ثىشٻ ڂ ثب سّڃـ سیٽبـوشبپ، دڃقغځؽی ثڅ ٸجٻ  زٍٻ

ثب آپ اڂِب٦ ـڂاڀی سځڇب آیځؽڄ ای ٰڅ ؼاٌشٻ چٽبپ ڀٍىز. 

  :ـڂ اق اڂ ٴف٨شٻ ڂ ٴ٩شٻ ثب ٰځبیڅؼیڃاڀڅ غبڀڅ ٰؿایی ثڃؼ... 

 !غڃڀڅ  ؼیڃڂڀڅ -

ٰیبپ ثف غال٦ ټٿ آـاٺ ثڃؼ. ثڅ ٘ڃـ ټځٝٻ اق ویٵبـي ؼڂؼ 

 ڀؽاٌشٻ سبة  ٰفؼ. ٴف٨ز ڂ چڃای دبٮ دبـٮ ـا آٸڃؼڄ ټی ټی

 ثڃؼ؛ خځٳ ضبٶ ؼـ اڂ ثب ٸطځٻ. ثبٌؽ آـاٺ اڂ ڂ ثىڃقٺ ټٿ ٰڅ
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 ڀیً ثب غڃاوشٻ ټی ڂ ؼاڀىشٻ ټی ضبٸٻ ټىجت ـا اڂ ٰڅ زفا

 ثٵیفٺ. اڂ ـا اٺ ٌؽڄ سٹ٧ چبی وبٶ اڀش٭بٺ پ،قثب

ٰفؼٺ، آسً ؼٸٻ وفؼسف  اڀٵبـ چفزڅ ثیٍشف دفغبي ټی 

چبیً  ٌؽ. ویٵبـي ـا ثڅ ٘ڃـ ڀبٴڇبڀی اق ټیبپ ٸت ټی

ٍٰیؽٺ ڂ ثب اڀؽاغشٿ قیف دبیٻ، ټطٱٻ ٸٵؽي ٰفؼٺ. ؼـ 

  :ٰفؼ، ٸت قؼٺ خڃاة ٰیبڀی ٰڅ ټش١دت ټفا ڀٵبڄ ټی

ٰڅ ثب ؼڂؼ ویٵبـ  اڂټؽٺ ثیفڂپ چڃای آقاؼ ثڇٻ ثػڃـڄ ڀڅ ایٿ -

  !ٺ ٰځی غ٩څ
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 اټب ثڃؼ ٤ٹیٛ اغٻ یٯ ٰٻ ؼوز یب ؼ٠ڃا ثطث،  اڀشٝبـٺ اق اڂ

 ؼـ اي غځؽڄ ټ٭بثٷ ؼـ ـا چبیٻ اغٻ. ٰفؼ ڀٵبچٻ آـاټی ٸجػځؽ ثب

چبیً ـا ثڅ ویځڅ  ؼوز .ضشٽب ڀجڃؼ غڃي ضبٸً ٍٰیؽٺ، چٻ

  :ٺ ٴ٩زقؼ ڂ ثب ض٩ٛ چٽبپ ٸجػځؽ آـا

ٍٰیؽٺ؟ ث١ؽ  ٰفؼی ویٵبـ ټی یبؼسڅ چف ټڃ٬ٟ ٠ّجیٻ ټی -

ٴف٨شی ڂ ثب یڅ ث٥ٷ وف  ټثٷ یڅ ٠فڂوٯ ٸڃن ویٵبـٺ ـڂ ټی

ڂ سڅ ٬ٕیڅ ـڂ چٻ ټیبڂـؼی؛ ټځٻ ٴڃٶِ ټڇفثڃڀیز ـڂ 

 .ـ٨ز اِال ثطث زی ثڃؼڄ غڃـؼٺ ڂ یبؼٺ ټی ټی

ای ؼـ ؾچځٻ  ٰفؼٺ، چیر غب٘فڄ چفزڅ ثڅ ٰٹٽبسً ٨ٱف ټی
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چبیً ـا اق چٻ  ٰفؼٺ ٰڅ ؼوز ٴځٵی ڀٵبچً ټی آټؽ. ثب ڀٽی

  :ثبق ٰفؼ ڂ ٸت قؼ

 .غت، ټځشٝفٺ؛ ٌبیؽ ٰٽٯ ٰځڅ یبؼر ثیبؼ غیٹی -

٨ڇٽیؽ ضبٶ ثؽٺ  اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ. ټفا ټىػفڄ ٰفؼڄ ثڃؼ یب ڀٽی

ٰفؼٺ ٰڅ آ٬ب غیٹی  ـا؟ ؼـ آپ ټڃ١٬یز زفا ثبیؽ اڂ ـا ث٥ٷ ټی

قغځؽ ثڅ ٸت دڃچبیً ـا ثبق ٰفؼڄ ثڃؼ.  ټٙٽئٿ ڂ ټځشٝف ؼوز

چبیٻ ڀٍىز. اٴف ٬فاـ ثڅ ؼیڃاڀٵی ټٿ ټیٍؽ، ثڅ ضشٻ اڂ ڀیك 

ثڅ سٹع قثبڀی ٠بؼر ٰفؼڄ ثڃؼٺ، ضبٸٻ ـا غڃة ٠ب٬ٷ ڀجڃؼ! 

  :چبی ثبق ٌؽڄ اي ٸت قؼٺ ٰفؼ. ؼـ خڃاة ؼوز ټی

   .ڃخٽٟ ٰٿ غڃؼس -
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اي  ؼاؼ. غځؽڄ فای ثٹځؽ و بیً ـا خٽٟ ٰفؼ ڂ غځؽڄچ ؼوز

 ثب  .ثڃؼ سٕبؼ ؼـ زځؽي ٨فٖ  ثب اغٻ ڂ ٸت ًٰ آټؽڄ ټٿ اق

  :قؼ ٸت چبیً غځؽڄ ټیبپ ؼـ ڂ قؼ اٌبـڄ ٰځبـي ثڅ ؼوز

  .غڃاؼ. ثٍیٿ ٌؽی، ڂٸی ثبٌڅ، ڀٽی ٬ؽیٽب وفظ ڂ و٩یؽ ڀٽی -

سف ؼـ چٻ سځیؽڀؽ. وفظ ٌؽڀی چٻ اٴف ؼـ ٰبـ  چبیٻ ٤ٹیٗ اغٻ

ثڃؼڄ اق ثبثز غٍٻ ڂ ٰیبپ ؼاٌز ثفای غڃؼي ؼاوشبپ 

ثٍیځٻ، ثبق چٻ قثبڀٻ ثڅ سٹػی  ٰڅ ٰفؼ. ثؽڂپ آپ وفایی ټی

  :زفغیؽ

  .ڃ ثؽ ټیٱځڅخب ضبٸٽ وفظ و٩یؽ ثٍٻ؟ ثڃؼڀز ایٿزفا ثبیؽ  -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 529 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای  اي ـا خٽٟ ٰفؼ ڂ ڀ٩ىً ـا چٽبڀځؽ دڃ٦ ٰال٨څ غځؽڄ

چبیٻ ـا  ضف٦ ڀٍىشٻ. زٍٻ ثیفڂپ ؼاؼ. خڃاثی ٰڅ ڀؽاؼ، ثی

چبی ٠ٽی٫  ـڂی چٻ ٴؿاٌشڅ ڂ و١ی ؼاٌشٻ ثب ٍٰیؽپ ڀ٩ه

ای ؼـ چٽبپ ضبٸز ثڃؼٺ ٰڅ  ٻ. زځؽ ؼ٬ی٭څغڃؼٺ ـا آـاٺ ٰځ

  :ِؽای ٰیبپ، ثب٠ث ٌؽ زٍٻ ثبق ٰځٻ ڂ ثڅ اڂ غیفڄ ٌڃٺ

  .ٰب٨یڅ ؼیٵڅ! ثبیؽ ثفیٻ غڃڀڅ، ٰبـ ؼاـٺ -

ٰفؼ. اِال ِؽایً،  قؼ، غٍٻ ؼـ ؼٸٻ الڀڅ ټی ضف٦ ٰڅ ټی

ـیػز ڂ ټٿ  ڀٵبچً، ثڃی ٠ٙفي، ضٕڃـي ټفا ثڅ چٻ ټی

ټی ٰفؼٺ ٰڅ  سطٽٷوػز و١ی ؼـ سطٽٷ ٰفؼپ ؼاٌشٻ. 

ڀ٭بة غڃثٍبپ ٰځبـ ڀٽی ـ٨ز ڂ ټٿ ټؽر قټبپ ثیٍشفی 
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ؼـ خڃاة ٸطٿ ثفای خٽٟ ٰفؼپ ؼوز ڂ دبیٻ ټی غفیؽٺ. 

 :اي ٴ٩شٻ ٠بټفاڀڅ

  .ٴفؼٺ ثسڅ ڀیىشٻ. ثفڂ ٰبـر ـڂ اڀدبٺ ثؽڄ، ټٿ غڃؼٺ ثفټی -

  .ضڃا ًٍٰ ڀؽڄ، ثٹځؽٌڃ ټیفیٻ -

اؼ ؼ . ؼاٌز ثڅ غڃؼي اخبقڄ ټی.ٰفؼ. ؼاٌز ضؽي ـا ـؼ ټی

اِال ـأی  ،ثفای ټٿ سّٽیٻ ثٵیفؼ ڂ ټٿ اق آپ ڂ١ٔیز

سڃخڅ ثڅ اڂ، ثڅ وٽز ټبٌیٿ ـاڄ  ڀجڃؼٺ. اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثی

ڀشیدڅ ـا  چبی ثی ٴف٨شٻ. ټ٥ك ټػؽڂٌٻ ضبٶ ڂ ضڃِٹڅ ثطث

ٰفؼٺ سب  سف ټی ڀؽاٌز. ثبیؽ غڃؼ ـا ؼـ ټڃاخڇڅ ثب اڂ ٰٽی آـاٺ

اټیف، ؼـ ثیىز ڂ زځؽ ـڂق ثب٬ی ټبڀؽڄ اق یٯ ټبڄ ڂ٠ؽڄ 
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 ټٽٱٿ ٰیبپ ٰځبـ ؼـ ٰڅ زیكی سځڇب  آـاټً ـؼ ٌڃؼ. آـاټً،

ضٕڃـي آـاٺ ثڃؼڀٻ ـا ثڅ ټػب٘فڄ  .ثڃؼ آـاټً چٽبپ ڀجڃؼ،

ټی اڀؽاغز ڂ ټٿ ثب ٸدبخز و١ی ؼـ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شٿ ڀؽای 

 غ٩شڅ ٬ٹجٻ ؼاٌشٻ.

ثڅ ټبٌیٿ ـویؽڄ ثڃؼٺ ڂ ټځشٝف ثڅ اڂیی ٰڅ وڃییر ټبٌیٿ ـا 

٨ڇٽبڀؽٺ، اټب دیً  ثبیؽ ضؽي ـا ټی اق ٨بِٹڅ قؼ ڀٵبڄ ٰفؼٺ.

  .ٰفؼٺ اق آپ ثبیؽ ضبٶ غڃؼ ـا غڃة ټی

***  

ٰؽاٺ ضف٨ی ڀكؼیٻ ڂ چٽسٽیٿ سب  ټىیف ـویؽپ سب غبڀڅ ـا چیر

قټبڀی ٰڅ ٰٹیؽ ثڅ ڂاضؽي اڀؽاغز، وبٰز ثڃؼیٻ. ڂاـؼ غبڀڅ 
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ٌؽٺ ڂ ټىش٭یٽبً ثڅ وٽز اسب٬ٻ ـاڄ ٴف٨شٻ. ؼـ ـا اق دٍز ٩٬ٷ 

ٌبٸٻ ـا   .اٺ ـا ثب ٌشبة ثیفڂپ ؼاؼٺ ٰفؼٺ ڂ ڀ٩ه ضجه ٌؽڄ

اق وف ثبق ڂ زځٵی ثڅ ټڃچبی ٰڃسبچٻ قؼٺ. ٰال٨څ وٽز 

سػز ـاڄ ٴف٨شٻ ڂ ثب ڀٍىشٿ ـڂی آپ، ثبق چٻ غب٘فٺ وٽز 

ؼـ آپ ٸطٝڅ آـقڂ ټیٱفؼٺ آپ ا٠ؽاؼ ـا سڃچٻ   .ٌځبوځبټڅ ـ٨ز

ؼیؽڄ ڂ ثب ڀٵبڄ ټدؽؼ چٽڅ زیك ثڅ ـڂاٶ ثبق ټیٵؿٌز. ؼـی٣ 

ی ثڃؼ چٽڅ زیك اق ـڂاٶ غبـج ڂ ویف اق آڀٱڅ زځؽ ـڂق

قڀؽٴی اٺ، ـڂی ؼڂـ سځؽ ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ضشی ا٨ٱبـٺ ٰال٨څ ٌؽڄ 

ثڃؼڀؽ. ؾچځٻ ثڅ ا٨ٱبـِ اؼثی وځٵیٿ ڀٽی زفغیؽ ڂ سځڇب ټی 

غڃاوشٻ ثب وبؼڄ سفیٿ اٸ٩بٚ، یٯ دبیبپ ثفای غڃؼ ـ٬ٻ ثكڀٻ. 
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یٯ دبیبپِ ٌیفیځی ٰڅ ضشی سّڃـي چٻ ثڅ غځؽڄ اٺ ټی 

 اڀؽاغز.

ٰفؼٺ ڂا١٬یىز.  ؼیؽټً سب ثبڂـ ټی ؼیٵف ثبیؽ ټیثبـی 

ؼڀجبٸً ٴٍشٻ، ؼـ ؼوز ٴف٨شٻ ڂ ثڅ ڀبٺ ٤فیجڅ چٽىف ڂ ټڇف 

ٌؽ، آڀٙڃـ ٰڅ غڃؼغڃـی  ٘ال٪ زٍٻ ؼڂغشٻ. آڀٙڃـ ڀٽی

ؼاٌز. ثبیؽ سڃٔیص  ٰفؼٺ ا٠ّبثٻ ثیٍشف غفاي ثف ټی ټی

ؼاؼڀؽ، ثبیؽ یٯ ڀ٩ف ـاوز یب ؼـڂ٤ی آپ ٌځبوځبټڅ ـا ثفایٻ  ټی

اٺ، سځڇب  ؼاؼ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ اڂٔبٞ ڀب ثڅ وبټبپ ټٱبڀی یسڃٔیص ټ

 .ټٍشفٮ ټڃـؼ ڀٝفٺ ٰیبپ ثڃؼ

ڀ٩ه ٠ٽی٭ی ٍٰیؽٺ ڂ اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ. ثب سفؼیؽ ثڅ ٌځبوځبټڅ 
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ڀٵبڄ ٰفؼٺ. ڀ٩ىٻ ـا ثیفڂپ ؼاؼٺ ڂ ؼوشٵیفڄ اسب٪ ـا دبییٿ 

زبـڄ ؼیٵفی ڀؽاٌشٻ... اٴف چٽڅ زیك ـا ؼـ غڃؼ ټی  .ٍٰیؽٺ

اٺ سٍؽیؽ ڂ ثب دبی غڃؼ ثڅ آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ـیػشٻ، ؼیڃاڀٵی 

 ٴٍشٻ!ثبق ټی

ڂـڂؼٺ ثڅ دؿیفایی ټّبؼ٦ ٌؽ ثب غفڂج ٰیبپ اق آٌذكغبڀڅ 

 ی ٜڇفؼاؼٺ ٤ؿا ای ٰڅ اضشٽبٶ ټی قثبٸڅچٽفاڄ ثب دالوشیٯ 

ؼـڂڀً ثڃؼ. دالوشیٯ قثبٸڅ ـا ٰځبـ ؼـ ـچب ٰفؼ ڂ وٽز ټٿ 

ثفٴٍز، ؼوشی ثڅ ټڃچبیً ٍٰیؽ. اڀٵبـ ٨ڇٽیؽڄ ثڃؼ 

غڃاوشٻ زیكی ثڅ اڂ ثٵڃیٻ؛ قیفا وٱڃر ٰفؼڄ ڂ ؼـ  یټ

  .ڀٵفیىز خبیً ټفا ټی
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. څ اټٱبپ ثف دٍیٽبڀی اٺ ثىیبـ ثڃؼخبیك ڀجڃؼ ڂٴفڀ س١ٹٷ ثیٍشف

اٺ ٩ِطڅ ؼڂټً ـا  ٌځبوځبټڅ ـا ؼـ ضبٸی ٰڅ اڀٵٍز اٌبـڄ

  :قؼٺ ٸت ڂ  ثبق ڀٵڅ ؼاٌشڅ ثڃؼ، وٽشً ٍٰیؽٺ

 ایٿ زیڅ؟  -

ای  ځبوځبټڅ ڀٍىز؛ زځؽ ثبڀیڅڀٵبڄ ٰیبپ اق زٍٽبڀٻ ـڂی ٌ

ټٱث ٰفؼ ڂ ثب ٴف٨شٿ ٌځبوځبټڅ اق ؼوشٻ، ثؽڂپ ڀٵبڄ ٰفؼپ ثڅ 

٩ِطڅ ټڃـؼ ڀٝف ټٿ، آپ ـا ثىز ڂ ؼاغٷ خیت ٌٹڃاـي 

ٴؿاٌز. ؼاٌشٻ ضفٰبسً ـا ـیك ثڅ ـیك ڂ غٍٽٵیٿ ؼڀجبٶ 

  :ٰفؼٺ ٰڅ ِؽای آـاټًٍ، آسً ٍٰیؽ قیف ثبـڂر ِجفٺ ټی
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  .١٨ال ڂ٬شً ڀیىز. ٨فاټڃًٌ ٰٿ -

غڃاوشٻ ثب آڀڇب ـاڄ ثیبیٻ، وبقي  ؼیٵف ثه ثڃؼ، چفزڅ ټی

ڂـ ٌؽٺ  ٌؽ. وٽشً ضٽٹڅ ٰځٻ ڂ خڃ ـا دبیؽاـ ڀٵڅ ؼاـٺ ڀٽی

  :ڂ ثب ؼوز ثفؼپ ثڅ خیت ٌٹڃاـي، ثب ِؽای ثٹځؽی ٸت قؼٺ

ڃ؟! ټ١ٹڃٺ چىز ؼاـیؽ زڅ ٤ٹٙی ثبچبٺ ټىػفڄ ٰفؼیٿ ټځ -

ڀڅ ٰځیؽ؟ چځڃق ڂ٬شً ڀٍؽڄ؟ ثٵیؽ ټٿ زفا سڃی ایٿ غڃ ټی

اٺ! چځڃق ڂ٬شً ڀٍؽڄ ثٵیؽ خفیبپ ٬شٷ ڂ ثبثبٺ زیڅ!  ٰڃ٨شی

چځڃق ڂ٬شً ڀٍؽڄ ثٵیؽ ټٿ ؼیڃڂڀڅ ڀیىشٻ ڂ اٸٱی ٰفؼیځٻ اڂپ 

ؼوز اڂپ  ٰڅ ٰفؼیڃ ڂٶ ټځ  چځڃق ڂ٬شً ڀٍؽڄ ـڂ ٰځی !سڃ

  ...ڂ٬شً چځڃق... ضیڃپ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 537 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ټبڀؽڄ قؼٺ ٰڅ ضف٨ی ضیفر ؼـ  وفٺ سیف ٍٰیؽ. غڃؼ ڀیك

 ؼوز سځؽ ضفٰبر ٰفؼ ټی و١ی ٰڅ ٰیبڀی ثڅ ثفوؽ زڅ ثڃؼٺ

ؼوز زڅ ٌػّی ؼاؼڄ ثڃؼٺ آټؽ  ځؽ. یبؼٺ ڀٽیٰ ٰځشفٶ ـا ټٿ

چبی ټ٥كٺ ؼاٌز  اق ٰدب ؼـ آڂـؼڄ ثڃؼٺ اټب ؼیٵف ویٻڂ 

   .وڃغز ټی

ضفٰبر دفغبٌٵفٺ ثڅ سٿ ٰیبپ اؼاټڅ ؼاٌز ٰڅ ټر ؼڂ ؼوشٻ 

 ثڅ ـا چبیٻ ؼوز وفٺ، دٍز ٴف٨شٿ ٬فاـ ثب ڂ  ـا ټڇبـ ٰفؼ

ایٿ ټفؼ ټفا ثڅ وف ضؽ خځڃپ ټی  .ٰفؼ ٷ٩٬ ٔفثؽـی ِڃـر

ـوبڀؽ... آڀڇب ټفیٓ چبی ـڂاڀی ای ثڃؼڀؽ ٰڅ ؼاٌشځؽ ټفا چٻ 

ټثٷ غڃؼٌبپ ثیٽبـ ټی ٰفؼڀؽ... ټفا ثیٽبـِ غب٘فار ڂ ڀؽاڀٻ 
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ٰبـی چب ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ! ؼاٌشځؽ ټڃ٫٨ ټی ٌؽڀؽ، ٰٻ ټبڀؽڄ ثڃؼ، 

ایٿ ـا اق ضفٰبر ٤یف ٬بثٷ ٰځشفٸٻ ټی ٨ڇٽیؽٺ. ایځجبـ خڃـی 

 ټفا ثڅ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ټی اڀؽاغشځؽ ٰڅ الی٭ً ثڃؼٺ...

ثڅ ٴڃٌٻ ڀكؼیٯ  ـا وفي ٰڅ غڃـؼٺ آ٤ڃًٌ ؼـ سٱبڀی 

  :ٰفؼ ڂ ثب آـاټٍی ٰڅ ؼـ آپ ټڃ١٬یز اق اڂ ث١یؽ ثڃؼ ٸت قؼ

  .چیً... آـڂٺ ثبي. ټٿ ایځدبٺ، آـڂٺ ثبي -

ٰفؼ ثڅ غڃؼي ضبٸی ٰځؽ سځڇب ټٍٱٷ ټڃخڃؼ  زفا و١ی ڀٽی

  :بڀی ثڅ سځٻ ؼاؼٺ ڂ قیف ٸت ٤فیؽٺضٕڃـ غڃؼي ثڃؼ؟ سٱ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   
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ثب٠ث ضبٶ ڂ ـڂق ټځڅ. ڂٶ ٰٿ چٽیٿ ٰڅ سڃ ایځدبیی  -

  !ڃؼوشبټ

  :سڃخڅ ثڅ ضف٦ ټٿ، ثبق چٻ ؼـ ٴڃٌٻ در قؼ ثی

  ...غؽا اقي ڀٵؿـڄ -

ؼـ  ٌزؼا ٻؼاڀىش ثطث ٰفؼپ ثب اڂ ٨بیؽڄ ڀؽاٌز، ضشی ڀٽی

ٴ٩شٻ غڃؼي  ؼ. ټٿ ټیق ـاثٙڅ ثب زڅ ٌػّی ضف٦ ټی

ـڂق غفاة ټٿ اوز ڂ اڂ ٌػّی ٤یف اق  ثب٠ث ضبٶ ڂ

ر قؼپ د  ٰفؼ. سٱبپ ؼیٵفی غڃـؼٺ ٰڅ غڃؼي ـا ڀ٩فیٿ ټی
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ټدؽؼي ؼـ ٴڃٌٻ ثب٠ث ٌؽ وفٺ ـا ثڅ ٘ف٦ ټ٭بثٷ 

  :ثسفغبڀٻ سب ڀ٩ىً ٴڃٌٻ ـا ٬ٹ٭ٹٯ ڀؽچؽ

  .ٰځٻ ٰڅ یڅ آـاټجػً ثػڃـی ثڅ ٌف٘ی ڂٶ ټی -

ؼـ ض٭ی٭ز اٴف غبڀڅ غڃؼټبپ ثڃؼیٻ، خبی یٯ آـاٺ ثػً، 

 اڀؽاغشٻ ڂ ټی غڃاثیؽٺ. وڅ سب چٽكټبپ ثبال ټی ؼڂ

ٰفؼٺ، زفا ٰڅ غڃة  دیٍځڇبؼي ثؽ ڀجڃؼ؛ اق ؼاـڂ ٨فاـ ڀٽی 

ؼاڀىشٻ زڅ ؼڂق ثبالیی ؼاـڂ ؼـ آپ سیٽبـوشبپ ثڅ غڃـؼٺ  ټی

یٱی ؼڂسب ٬فَ ١ٔی٧ آـاٺ ثػً سبثیف   ؼاؼڄ ثڃؼڀؽ ڂ

   .آڀسځبڀی ـڂی ا٠ّبثٻ ڀؽاٌز
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  .ثبٌڅ ټیػڃـٺ، ڂٸٻ ٰٿ -

چبیٻ، ټر ؼوشٻ ـا ڀڃاقي ٰفؼٺ. ڂضٍی  ٌؽپ ؼوز ثب ـچب

٬ؽـ ټطٱٻ ٴف٨شڅ ثڃؼ ٰڅ ـؼ اڀٵٍشبپ ٰٹ٩شً ؼڂـ ټر  آپ

ث٥ٓ ٴٹڃیٻ ـا قیف ٰشڃڀی چبی  ثبـیٱٻ وفظ ٌؽڄ ثڃؼ.

ثڅ  قثفي ټی ٨ٍفؼ ڂ ټٿ وػز و١ی ؼـ دځڇبڀً ؼاٌشٻ.

وف٠ز زځؽ ٬ؽٺ اق اڂ ٨بِٹڅ ٴف٨شٻ ڂ اڂ ثب ـ٨شٿ ؼـ 

ټڃچبیٻ ٨فڂ ٰځٻ. زځؽ ٬ؽٺ آٌذكغبڀڅ ثب٠ث ٌؽ ؼوز ؼـ 

 ثبي آـاٺ ٰڅ قؼٺ ڀڇیت غڃؼ ثڅ ؼٶ ؼـ ڂ  چؽ٦ خٹڃ ـ٨شٻ ثی

 .ثفوی خڃاة ثڅ سب ٰٿ ض٩ٛ ـا ٰځشفٸز! ؼغشف
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ِؽایً ؼـ آٌذكغبڀڅ ټڃخت ٌؽ اق ادٿ ثڅ اڂیی ٰڅ ٸیڃاپ 

  :ٰځٻ  ٰفؼ ڀٵبڄ قیف ٌیف آة دف ټی

  .ٰه اؾیز ڀٍڅ ثیب یڅ ٬فاـی ثؿاـیٻ ٰڅ چیر -

فؼٺ سب اؼاټڅ ضف٨ً ـا ثكڀؽ. ٌیف آة ـا ټځشٝف ڀٵبچً ٰ

ثىز ڂ اق ٰبثیځز ثبالیی، یٯ غٍبة ٬فَ ثیفڂپ ٍٰیؽ. 

ؼـضبٸی ٰڅ اق  .یٱی اق آڀڇب ـا ثیفڂپ ڂ وٽز ټٿ ـاڄ ٴف٨ز

  :ٌؽ، اؼاټڅ ؼاؼ ـاچفڂی آٌذكغبڀڅ غبـج ټی

ایٿ زځؽ ڂ٬شی ٰڅ ایځدب چىشی ٨ٱف ٰٿ ټٿ ڂ ڀٽیٍځبوی،   -

 آٌځب ثبچبي ؼاـی سبقڄ ـڂ ٤فیجڅ غیٹی  ٨ٱف ٰٿ یڅ آؼٺ
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 ٌبیؽ ثبٌیٻ، آـڂٺ یٱٻ ثؿاـ ثكڀٻ، ضف٦ ټځٻ ثؿاـ. ټیٍی

  .ڀجبٌڅ ټیٱځی ٨ٱف سڃ ٰڅ اڂڀدڃـ زیك چیر

چبیً سڅ ؼٸٻ ـا آـاٺ ٰفؼڄ ثڃؼ.  ٠دیت ثڃؼ ٰڅ ضف٦

ؼاؼ؛ اڀشٝبـی  اڀشٝبـ ټی ای ٰڅ ثڃی اسٽبٺِ چبی وف ثىشڅ ضف٦

. ټی آڂـؼ ٨شځًٍٰیؽٺ سب ٌبیؽ یٯ ؼٸیٷ ثفای ـ ٰڅ وبٸڇب ټی

 غفټٿ وف ڂ٠ؽڄ ٰڅ غفؼوبٶ ٰڃؼٰی ټبڀځؽ  ټىػفڄ ثڃؼ ٰڅ

 وٽشٻ ثڅ ـا ٬فَ. ثڃؼ ٴف٨شڅ آـاٺ ؼٸٻ ؼاڀؽ ټی اڂ ثڅ ٌٱالر

  :ٴ٩ز ٰڅ  شً ٬بدیؽٺؼو اق ٬فَ چٽفاڄ ـا آة ٸیڃاپ. ٍٰیؽ

 ڀٝفر زیڅ؟  -
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ؼوز چبیٻ ٸفقي ٴف٨شڅ ثڃؼ... ٨ٱفٺ ؼاٌز ټی ټفؼ، ؼاٌشٻ 

٬فَ ـا ؼـ ؼچبپ ؼوز ټیؽاؼٺ. س١بؼٶِ ٨ٱفی اٺ ـا اق 

ٴؿاٌشٻ ڂ ثب یٯ ٬ٹڃح آة دبییځً ؼاؼٺ. ٸیڃاپ ـا وٽشً 

  :ٍٰیؽٺ ڂ ٸت قؼٺ

 ـڂ ؼقؼیؽی اقٺ ٰڅ ای ٌځبوځبټڅ اڂپ ټبخفای  چف ټڃ٬ٟ -

  !ثبي ؼاٌشڅ ٌؽپ ٤فیجڅ اڀشٝبـ ث١ؽ ٰفؼی، ـڂٌٿ

ؼوشً ـا ـڂی خیجً ٴؿاٌز ڂ ثب٬ی آة ټٿ ـا غڃؼي 

چبی غیىً ـا دبٮ ٰفؼ ڂ  وف ٍٰیؽ. ثب دٍز ؼوز ٸت

  :ٴ٩ز
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 545 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځٻ، غیٹی قڂؼسف اق اڂپ زیكی ٰڅ  اڂڀٻ ټٍػُ ټی -

   .غڃؼر ثػڃای

اٺ ـا  دٍشٻ ـا ثڅ اڂ ٰفؼٺ ڂ وٽز اسب٪ ـاڄ ٴف٨شٻ. ثفٲ ثفڀؽڄ

سفیٿ ٌٱٷ ټٽٱٿ ؼوز ٰیبپ ؼاؼڄ  ثڅ ـاضز سفیٿ ڂ اضٽ٭بڀڅ

ٌؽ  ٭یٿ ټیی ثڅ چٻ ٴف٨شځً ده ثفای ټدؽؼ سالي  ثڃؼٺ.

فی ٰڅ خؽیؽا ٌؽڄ ثڃؼ ټڇٽبپ ؼائٽی خىٽٻ. ٌڃٮ ٠ّجی ؼی

ؼوشٵیفڄ ٘الیی ـڀٳ ؼـ اسب٬ٻ ـا دبییٿ ٍٰیؽڄ ثڃؼٺ ٰڅ ثبق 

  :چٻ ِؽایً ؼـ ٴڃٌٻ دیسیؽ

 ِٹص؟ -

 چٻ غڃؼٺ ضشی  سف اق زیكی ٰڅ ڀٵبچً ٰفؼٺ؛ غىشڅ
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 چٽیٍڅ. ثڃؼٺ ٌؽڄ آـاٺ ڀٱفؼڄ اثف ثػً آـاٺ. ٰځٻ ـا سّڃـي

قؼٺ ڂ اٌٯ زٍٽٻ  ټیچبیی ٰڅ قخڅ  زڅ قټبپ ثڃؼ، ٘ڃـ چٽبپ

اڀؽاغشٻ  چبیی ٰڅ ؼاؼ ڂ ٬بٶ ـاڄ ټی ٌؽ، زڅ قټبپ غٍٯ ڀٽی

 ٰڅ آسٍٻ ضبٸز، چف ؼـ. ٰڃثیؽٺ ټی ؼیڃاـ ڂ ؼـ ثڅ ـا غڃؼٺ  ڂ

 ٨٭ٗ ٰڅ  اڀفلی اڀؽٮ ثب ټبڀؽٺ ټی ټځی ٌؽ، ټیوفؼ 

 ضشی ڂ ٌڃؼ غیفڄ ڀ٭ٙڅ یٯ ثڅ ؼٸیٷ ثی چب وب٠ز سڃاڀىز ټی

 .ځؽڀٱ چٻ ٨ٱف

شٻ ڂ ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ. ؼـ ـا دٍز وفٺ ڀٵبچٻ ـا اق اڂ ٴف٨

ثىشٻ ڂ ڀ٩ه ټبڀؽڄ ؼـ ویځڅ چٻ ـا ټطٱٻ ثیفڂپ ٨فوشبؼٺ. ؼـ 

وٱڃر ټ٭بثٷ آیځڅ ٬فاـ ٴف٨شٻ، ؼوشی ثڅ ټڃچبیٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثڅ 
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 ثڅ ڀبقٰٻ  اٺ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. اثفڂچبی چبی دفیٍبپ ٍٰیؽڄ زٍٻ

  .ثڃؼڀؽ ٌؽڄ خځٵٷ ثڅ ٌجیڅ ٰڅ آټؽڄ ؼـ قیفٌبپ ٬ؽـی

 دڃوز ڂ   چبی ڀیٽڅ ثفخىشڅ وفظ تؼوشٻ ـا ـڂی ٸ

 ٰفؼ ـا ٴڃي ٨فیبؼي ِؽای آپ یٯ. ٍٰیؽٺ اٺ اڀؽاغشڅ

 غ٩څ آڀٙڃـ ای ټځٙ٭ی ؼٸیٷ چیر ثی ث١ؽي ای ٸطٝڅ ڂ ٰفؼ ټی

 ٴٍبؼ سځٻ ثڅ ٰڅ ٸجبوی اق سڃاڀىشٻ ټی ثڃؼٺ، ٌؽڄ ال٤ف. ټیٍؽٺ

ؽ ٬ ڂ  ٰفؼڄ ٰٻ ٰیٹڃ دځح  ضؽا٬ٷ ؼچٻ سٍػیُ ثڃؼ ٌؽڄ

  .طفاپ ٰٽجڃؼ ڂقپ ٌؽڄ ثڃؼٰڃسبچٻ ثبق چٻ ؼزبـ ث

غڃؼ ـا ـڂی سػز ـچب  ،زٍٻ اق آیځڅ ؼقؼیؽٺ ڂ اق دٍز وف

 ٰیبپ ڂ ٰیبپ چٻ ثبق  چبیٻ ـا ثڅ و٭٧ ؼڂغشٻ ڂ ٰفؼٺ. زٍٻ
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. ٌڃؼ غبـج ټٿ ضّبـ  اق ڀؽاٌز ٬ّؽ دىف ایٿ! ٰیبپ ڂ

 ٬ڃق چٻ اٺ سػیٹی ٌڃٺ غب٘فار ڂ ڀ٭یٓ ڂ ٔؽ ـ٨شبـچبی

   .ٌؽڄ ثڃؼ ٬ڃق ثبالی

ٰفؼٺ،  ٰفؼٺ اټب ڀڅ ثب اڂ، ؼاٌشٻ ثڅ غڃؼٺ ٸح ټی ٸدجبقی ټی

ڂ ټبؼـ! سځڇب اٌػبِی ٰڅ ـاڄ ڂـڂؼ ثڅ   اټیف، ٰیبپ، دؽـ

ضّبـٺ ـا ثٹؽ ثڃؼڀؽ ڂ ټٿ ؼـ غیبٶ غڃؼ، ٰیبپ ڂ اټیف ـا دبٮ 

ٰفؼڄ ثڃؼٺ. دبٮ ٰفؼڀٍبپ ؼـ ٠یٿ قیجبیی، ث٥ٓ ـا ثڅ 

  .ـوبڀؽ ټی  ٴٹڃیٻ

ٻ، ؼـڂ٢ ثڃؼ ٰڅ ٴ٩شٻ ؼیٵف ؼڂوشً ڀؽاٌش ؼـڂ٢ ثڃؼ اٴف ټی

ٴف٨ز ڂ٬شی ثفای آـاٺ ٰفؼڀٻ  ٴ٩شٻ ٬ٹجٻ ٔفثبپ ڀٽی ټی
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ٰفؼ، ؼـڂ٢ ټطٓ ثڃؼ!  چبیً ـا ؼڂـ ٰٽفٺ ضٹ٭څ ټی ؼوز

ؼـڂ٢ ثڃؼ اټب ض٭ی٭ز چٻ ڀؽاٌز، ضٕڃـي ض٭ی٭ز 

 ٸح  ڀؽاٌز، ؼٸٵفٺ ٰفؼڀٻ ثڅ ضٕڃـي چٻ اټٱبپ دؿیف ڀجڃؼ.

ٻ، ثىش ثڃؼٺ ٰڅ اٴف ؼٶ ټی ٰفؼڄ ٸح. ڀجؽٺ ؼٶ ٰڅ ثڃؼٺ ٰفؼڄ

ث١ؽ ؼـ وف غڃؼ ڀٱڃثٻ ٰڅ ؼیؽی ثبق چٻ ـ٨ز؟ ؼیؽی ثبق چٻ 

 ٴڃٸً ـا غڃـؼی ڂ ثب وف سڅ زبڄ ا٨شبؼی؟

غڃاوشٻ ؾچځٻ ـا  چبیٻ ـا اق ڀ٭ٙڅ و٩یؽ و٭٧ ثىشٻ. ټی زٍٻ

خٽٟ ٰځٻ، غڃؼٺ ـا خٽٟ ٰځٻ اټب چف زڅ ثیٍشف سالي 

ـ٨شٻ؛ چٽبپ غٍٽی  ٰفؼٺ، ثیٍشف ؼـ ثبسال٪ غٍٻ ٨فڂ ټی ټی

غڃاوز  ؼٸٻ ٴځؽیؽڄ ثڃؼ، غٍٽی ٰڅ سځڇب ټی ٰڅ اق ٰیبپ ؼـ
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 ٴ٩شٿ ثبثز ڀیٽڅ ڂ ڀ٩ّڅ  زفا؟ ضبٶ ٰڅ ٰیبپ ڂ٠ؽڄ ،ثؽاڀؽ

 ٰیځڅ آپ زفا ٰڅ ثڃؼٺ غٍٽٵیٿ غڃؼ اق ثڃؼ، ؼاؼڄ ض٭ی٭ز

  .ٌؽ ټی آة ؼاٌز ٴځؽیؽڄ

ثب٨شٻ ٰڅ ٌبیؽ ټدجڃـ ثڅ  وبؼڄ ٸڃضبڀڅ ثفای غڃؼ غیبٶ ټی

. غڃؼ ڀیك ـ٨شٿ ثڃؼڄ یب ٌبیؽ سڇؽیؽ ٌؽڄ ثڃؼڄ ثڅ ټثبٶ

٤فیت ثڅ ٩ِف ضشٽبٶ ڂخڃؼ چف یٯ اق اضشٽبالسٻ ؼاڀىشٻ ا ټی

ثڃؼ اټب ثبق چٻ چٽبپ ضف٨ً ٰب٨ی ثڃؼ سب ؼٶِ غیبالر دڃزٻ 

  .غڃي ٌڃؼ

ٰٻ آپ ٬فَ ٰڃزٯ اثف ٰفؼ ڂ زٍٽٻ ـا ثڅ ٰیبپ ڂ -ٰٻ

  .ثىز ،ا٨ٱبـٺ ؼـ ـاثٙڅ ثب اڂ
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***  

چبیٻ ـا  ثب ضه غڃي غڃاةِ ٰب٨ی، زٍٻ ثبق ٰفؼٺ ڂ ؼوز

 ثبال ٴٹڃیٻ سب ٰڅ دشڃیی  بال ٍٰیؽٺ سب غڃاثٍبپ ؼـ ثیبیؽ.ث

 ٌؽٺ ثٹځؽ خب اق  .ثبٌؽ ٰیبپ ٰبـ سڃاڀىز ټی ٨٭ٗ ثڃؼ ٍٰیؽڄ

 اسب٪ وبؼڄ وب٠ز ثڅ  .ټبٸیؽٺ ؼوز دٍز ثب ـا چبیٻ زٍٻ ڂ

 اق. ـ٨ز ټی ٧١ٔ ؼاٌز ضىبثی اٺ ټ١ؽڄ. اڀؽاغشٻ ڀٵبچی

  .ـاڄ ٴف٨شٻ اسب٪ ؼـ وٽز ڂ ـ٨شٻ دبییٿ سػز

 وف چبی ضف٦ وٽز  اق دبییٿ ٍٰیؽپ ؼوشٵیفڄ، ٨ٱفٺ٬جٷ 

 ثفایٻ اڂ ثب ِٹص  .ا٨شبؼ دبییٿ ؼوشٵیفڄ اق ؼوشٻ. ـ٨ز ٜڇفي

 ا٠ّبة آـاټً ثفای ٰڅ ثڃؼاخجبـی ! ثڃؼاخجبـ  ڀجڃؼ، اڀشػبة
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ڂٴفڀڅ ثڅ چ٩شڅ ڀٽی ٍٰیؽ ٰڅ   .دؿیفسٽً ټی ثبیؽ  ـڂاڀٻ ڂ

دب ثیفڂپ ؼوز ڂ دب ثىشڅ، دفوشبـ چبی ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ټفا اق آڀ

 ټی ٍٰیؽڀؽ.

. ٍٰیؽٺ دبییٿ ـا ؼوشٵیفڄ ڂ ؼاؼٺ ثیفڂپ سځؽی ثڅ  ڀ٩ىٻ ـا

ؿیفایی ثب٠ث ٌؽ ٴڃٌڅ زٍٽبڀٻ ـا ـیك ٰځٻ ڂ ٬ؽٺ د ڀڃـ

ـڂی ٰبڀبدڅ  .ٴٍشٻ ثیفڂپ ثٵؿاـٺ. ثب زٍٻ ؼڀجبٶ ٰیبپ ټی

ای ـڀٳ ـاضشً ٸٻ ؼاؼڄ ثڃؼ ڂ ثب ٸذشبح ـڂی دبیً  وڃـټڅ

، ټشڃخڅ ضٕڃـٺ ٌؽ ڂ سف ٌؽٺ ټ٥ٍڃٶ ثڃؼ. ٰٽی ٰڅ ڀكؼیٯ

وفي ـا ثبال آڂـؼ ڂ ثب ؼیؽپ ټٿ، ٸذشبح ـا ثىز؛ ـڂی ټیك 

  .ڂ اق خب ثٹځؽ ٌؽ  ٴؿاٌشً
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 ثالغفڄ ثیؽاـ ٌؽی. ٴٍځڅ ڀیىشی؟  -

اٺ. چٻ سځٍڅ ثڃؼٺ ڂ  ضف٨ً ټّبؼ٦ ٌؽ ثب وڃق ٠ٽی٫ ټ١ؽڄ

چٻ ٴفوځڅ. وفی ثڅ ڀٍبپ سبییؽ سٱبپ ؼاؼٺ. وٽز آٌذكغبڀڅ 

ٰڅ اق ٜڇف قثبڀٻ ـا ټ٭بثٹً ـاڄ ٴف٨ز ڂ غٙبة ثڅ ټځی 

  :غڃـؼڄ ثڃؼٺ، ٸت قؼ

 ٰځی؟  ټیؽڂڀی ٰڅ آٌذكیٻ غڃة ڀیىز. ٰٽٯ ټی -

زیكی ـاخٟ ثڅ آٌذكی ٰفؼپ یب  دٍز وفي ـاڄ ٴف٨شٻ. چیر

چب ثب  ؼاڀىشٻ، وبٶ ٠دیت ثڃؼ ٰڅ ڀٽی .ؼاڀىشٻ ڀٱفؼپ اڂ ڀٽی

ای ؼـ ـاثٙڅ ثب دػز  اڂ ؼـ ـاثٙڅ ثڃؼٺ اټب چیر غب٘فڄ
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آټؽ. ضشٽب سب ثڅ ضبٶ ضشی دػز ٤ؿا ـا  ڀٽی اڂ یبؼٺ  ٤ؿای

   .اټشطبپ ڀٱفؼڄ ثڃؼ

ٰٽف ؼاغٷ ثب ڂـڂؼ ثڅ آٌذكغبڀڅ، ڀٵبچٻ ثڅ ٰیبڀی ٰڅ سب 

. ده اق ٰٽی ٰځٱبي، اق یػسبٶ ا٨شبؼیػسبٶ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڃؼ 

غبـج ٌؽ ڂ یٯ ث٥ٷ ټڃاؼ ٤ؿایی ـڂی ادٿ ـیػز. ثڅ 

ؽ دػشڅ ٠ٌؽن ټطشڃایی ٰڅ ثیفڂپ آڂـؼڄ ثڃؼ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. 

٨فیك ٌؽڄ، ـة ٴڃخڅ، چڃیح، ویت قټیځی ڂ ٴڃخڅ 

  .چبی غڃي ـڀٳ ٨فڀٵی

  :اق ٰبثیځز قیف ادٿ، ٰیىڅ ثفڀدً ـا ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ٴ٩ز
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  .ؼٸٻ اق اڂپ ٠ؽن دٹڃچبی غبَ چڃن ٰفؼڄ -

یب یبؼ آڂـؼی ټكڄ ٠ؽن دٹڃ قیف ؼڀؽاڀٻ، غب٘فار ثفایٻ قڀؽڄ 

آټؽ ڂ  آټؽ، ٰیبپ اق دٹڃ ثؽي ټی ٌؽ. سب خبیی ٰڅ یبؼٺ ټی

ٰفؼٺ،  . زیكی ٰڅ ٴٽبپ ټی..٠ب٫ٌ ٤ؿاچبی ٨ىز ٨ڃؼی ثڃؼ

ای ڀجڃؼ، چٽبڀځؽ یٯ زٯ ٸیىشی ٰڅ ض٩ًٝ  ِطځڅ یب غب٘فڄ

   .ٌؽ ٰفؼڄ ثبٌٻ، ؼـ ؾچځٻ ڀٽبیً ؼاؼڄ ټی

  :ثڅ ڂوبیٷ ٤ؿا ڀٵبچی اڀؽاغشٻ ڂ ٴ٩شٻ

٨ٱف ٰفؼٺ سڇً یڅ ٨ىز ٨ڃؼی ٰڅ ٬جال غفیؽی ـڂ ثبیؽ  -

  .ٴفٺ ٰځیٻ
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څ زٍٽً ثڅ ڀٍبپ زځؽي ڂ ثبال ثفؼپ زیٿ ا٨شبؼپ ٴڃٌ

٘ڃٸی ڀٱٍیؽ ٰڅ ثب ٰالٺ چٻ  .ثڃؼ ټٿ سّڃـ غال٦ ثف  ٸجً

چبی خؽیؽ دیؽا  ٰفؼٺ یب ٠بؼر سبییؽ ٰفؼ، ټٿ اٌشجبڄ ٨ٱف ټی

 ٰفؼڄ ثڃؼ؟ 

ثڅ ٬ؽـی اق ٨ىز ٨ڃؼ ڂ ٤ؿای ثیفڂپ قؼڄ ٌؽٺ ٰڅ ضؽ  -

 ڀؽاـڄ. اڂٶ ثفڀح ـڂ ثبیؽ ثػیىڃڀٻ؟ 

ؼٺ ڂ خٹڃ ـ٨شٻ. ټڃاؼی ٰڅ ثیفڂپ وفی ثڅ ڀٍبپ س٩ڇیٻ سٱبپ ؼا

چبیی ثڃؼ ٰڅ ټٿ ؼـ ٠ؽن دٹڃ اوش٩بؼڄ  آڂـؼڄ ثڃؼ ؼ٬ی٭ب چٽبپ

آټؽ. ؼڂ ٸیڃاپ  ٰفؼٺ ڂ ض٩ٛ ثڃؼڀً ؼـ ایٿ اټف ٠دیت ټی ټی
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چبی ـؼی٧ و٩یؽ  ثفپ ؼاغٷ یٯ ٰبوڅ آة ـیػز. ثڅ ٰبثیځز

  :ـڀٵً ڀٵبڄ ٰفؼٺ ڂ ٸت قؼٺ

ً ڂا چب چٻ ثؿاـ سڃی آة ٴفٺ یػ ـڀؽڄ ٰدبوز؟ ٠ؽن -

  .ثفڄ

 ڀبیٹڃپ  یٯ ٰبوڅ ؼیٵف ـا اق آة ٴفٺ دف ٰفؼ ڂ ؼـضبٸی ٰڅ

اڀؽاغز، ثب ؼوز ثڅ ٰبثیځز  ؼـڂڀً ټی ـا ٠ؽن قؼڄ یع

  :ثبالی وفٺ اٌبـڄ قؼ ڂ ٴ٩ز

  .اڂڀدبوز -
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ؼـ ٰبثیځز ـا ثبق ڂ ـڀؽڄ ـا ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ثڅ اڂیی ٰڅ ویځٯ 

  :ـا ٤ف٪ ٰفؼڄ ثڃؼ ڀٵبڄ اڀؽاغشٻ ڂ ٸت قؼٺ

  .ثٍڃـٺ  ٰځبـ ٴڃخڅ ڂ چڃیدب ـڂ اٴڅ ثفی -

ضف٦ ٰځبـ قؼ ڂ ثب سٱیڅ ثڅ ادٿ، ؼوز ثڅ ویځڅ ثڅ ټٿ  ثی

ٰفؼٺ ڂ  زٍٻ ؼڂغز. قیف ثبـ ڀٵبچً اضىبن وځٵیځی ټی

 اق ثٍ٭بة یٯ  ٍٰیؽٺ. چب ـا ٌىشڅ ڀٍىشڅ آة ټی ٴڃخڅ

 ـا ـڀؽڄ ادٿ، ـڂی ٴؿاٌشٿ ثب ڂ آڂـؼٺ ؼـ ثبالیی ٰبثیځز

  .ٌؽٺ چب ٴڃخڅ ؼپٰف ـڀؽڄ ټ٥ٍڃٶ ڂ ٴؿاٌشٻ ـڂیً
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ثب ؼـ ـ٨شٿ دڃوز ٴڃخڅ اق ؼوشٻ ڂ غفاٌیؽڄ ٌؽپ اڀٵٍشٻ 

قیف ٸجی ٴ٩شڅ ڂ ٠٭ت دفیؽٺ. ثڅ « آظ»ـڂ وٙص قثف قڀؽڄ، 

ٰیبڀی ٰڅ ثفای ٰٽٯ خٹڃ آټؽڄ ثڃؼ، زٍٻ ؼڂغشٻ ڂ ٬جٷ اق 

 :آڀٱڅ ؼچبپ ثفای ٰٽٯ ـوبڀی ثبق ٰځؽ ٸت قؼٺ

ـڂ دڃوز     چب  ٰڅ ټٿ ڂ ڀٵبڄ ٰځی ایٿ ویت قټیځی خبی ایٿ -

  .ثٵیف

ڀیٍػځؽی قؼ ڂ ثب غٻ ٌؽپ ٘ف٦ ټٿ، ٔفثبپ ٬ٹجی ٰڅ ٨ٱف 

ٰفؼڄ ثڃؼ ثفای ڀكؼیٱی ثب ټٿ غٻ ٌؽڄ اوز ـا ثبال ثفؼ. اټب 

ای ڀٵؿٌز ثڃؼ ٰڅ ثب ثفؼاٌشٿ ویت قټیځی اق ټٿ  زځؽ ثبڀیڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 560 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثڅ ؼوشً، خٹڃی ٍٰڃی  ؼڂـ ٌؽ ڂ ثب ثفؼاٌشٿ زب٬ڃ اق

  :ٴ٩ز ڂ قؼ ٸجػځؽ ٌؽڄ ټبر ټٿ وٽزِ

  .ثبٌڅ -

اٺ ـا ثفای  ای ټ٥ٍڃٶ دڃوز ٴف٨شٿ ٰڅ ٌؽ، ؼوز ٴڃخڅ

څ ٸجبوٻ ٍٰیؽٺ ڂ ټدؽؼا ث  غٍٯ ٰفؼپ ڂ ـ٨ٟ وڃقي

ٰفؼٺ، زٍٽٻ  ٴڃخڅ ؼیٵفی ثفؼاٌشٻ. ؼـ ضیځی ٰڅ ـڀؽڄ ټی

چبی ثؽثػشی ثڃؼ ٰڅ سڃوٗ یٯ ٨فؼ ڀبثٹؽ  ثڅ ویت قټیځی

ٌؽ. ؼیؽٺ ڀڅ، ڂا١٬ب  ؼاٌز ٴڃٌز ڂ دڃوشً ثبچٻ ٰځؽڄ ټی

  :قؼ، ٴ٩شٻ چب ٴځؽ ټی ویت قټیځیؼاٌز ثڅ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 561 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀٽیػڃاؼ. ٰځؽی چٽڅ ویت قټیځی ـڂ، ثؿاـ اڂڀدب غڃؼٺ  -

  .ٰځٻ ضٷ ټی

اڂیی ٰڅ اڀٵبـ وػز ثب ٰبـي اڀه ٴف٨شڅ ثڃؼ، ثب غځؽڄ ویت 

قټیځی ټ١ٹڃٶ ٌٱٹی ٰڅ ثڅ غب٘ف ثفیؽڄ ٌؽپ اق چف ٘ف٦ ثڅ 

  :زځؽیٿ ٜٹ١ی ٌجیڅ ٌؽڄ ثڃؼ ـا خٹڃیٻ ٴف٨ز ڂ ٴ٩ز

  .. ثجیٿ زٍٻ ؼاـڄ، ڀٵبر ټیٱځڅغڃٌٵٷ ٌؽ ٰڅ -

چبی ٴڃؼ ـڂی ویت قټیځی ٰڅ ا٨شبؼ، ٸجػځؽی  زٍٽٻ ثڅ ض٩فڄ

ٰڅ وػز و١ی ؼـ دځڇبپ ٰفؼڀً ؼاٌشٻ ثڅ ٸجٻ آټؽ ڂ ثڅ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 562 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 :اٺ ـا خٽٟ ٰفؼٺ ڂ ٴ٩شٻ غځؽڄ اڀؽاغشٻ. ثڅ سځؽی غځؽڄ

   .ثٹڅ، ٴځؽ قؼی سڃ ویت قټیځی -

 ٴ٩شڅ څٰ ټٿ ضف٦  سڃخڅ ثڅ غځؽیؽ ڂ ثب ٰځبـ ٴؿاٌشځً، ثی

 ټ٥ٍڃٶ ڂ ثفؼاٌز ؼیٵفی قټیځی ویت ؼاـؼ، ڀٵڅ ؼوز ثڃؼٺ

ثبڀیڅ ای ٠ٽی٫ ڀٵبچً ٰفؼٺ، زفا غځؽڄ  .ٌؽ ٰځؽي دڃوز

چبی آٌځبیً ثفایٻ ٤فیجڅ ثڃؼ؟ زفا ضه ټیٱفؼٺ ایٿ ټفؼ، ثب 

آپ ٸجػځؽ ڂ ـڂی ټڇفثبڀی ٰڅ ثڅ غڃؼ ټی ٴف٨ز، ٌیٙبڀی ٰڅ 

ب دڃوز ی ٰڅ ثاؼاچبی سڃاڀىز ثبٌؽ؟!ٰفؼٺ ڀٽیسّڃـي ټی

اڀؽاغز.  اٺ ټی آڂـؼ، ڀبغڃؼاٴبڄ ثڅ غځؽڄ چب ؼـ ټی ویت قټیځی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 563 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٌؽڄ ثڃؼ ټدىٽڅ وبقی ٰڅ ثب زب٬ڃ ؼاٌز ـڂی وٙص ویت 

  .ٰفؼ قټیځی اثف چځفی غٹ٫ ټی

یٯ سٱڅ اق دڃوز ؼـاق ویت قټیځی ـا وٽشٻ ٴف٨ز ڂ 

  :ٴ٩ز

  .دڃوشً ڂ ثڅ ِڃـسز ثٽبٶ، خڃٌبر ـڂ غڃة ټیٱځڅ -

 دفیؽ ڂ ثب ٴؿاٌشٿ ؼوشٻ ثف ٴڃڀڅ، اثفڂچبیٻ اق س١دت ثبال

  :قؼٺ ٸت س١دت  ثب

ټٿ خڃي ڀؽاـٺ. ټؽـٮ دكٌٱی دڃوز ڂ ټڃر ـڂ اق ٰدب  -

ٴف٨شی ٰڅ ایٿ دڃوز ویت قټیځی ٰثی٧ ثب اڂپ چٽڅ ٴٷ ـڂ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 564 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ټیٵی ثكڀٻ ثڅ ِڃـسٻ؟

  :ای ڀبټ١ٹڃٺ اٌبـڄ ٰفؼ ڂ ٴ٩ز ثب ؼوشً ثڅ ڀ٭ٙڅ

ز غڃثڅ، یٱی اڂڀدب قؼی. ڀٍبوشڅ ویت قټیځی ثفای دڃو -

  .وفذ ثكپ اٴڅ ثبڂـ ڀؽاـی

دڃوز ویت قټیځی ـا اق ؼوشً ٴف٨شٻ ڂ ثب اڀؽاغشٿ ؼاغٷ 

  :ویځٯ، ٸت قؼٺ

  .ٽڅثڅ ٰبـر ثفن، ٴٍځٵ -

٬ؽـ ڂ٬شٽبپ ـا ٴف٨ز ٰڅ دػشڅ ڂ  ؼٺ آټؽپ ٠ؽن دٹڃ آپ

چب ـا دف ٰفؼٺ. دٹڃچبیی ٰڅ  ڀذػشڅ قیفي ـا غبټڃي ڂ ثٍ٭بة



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 565 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٰفؼپ ـڀؽڄ ؼاٌز؛ ی٠بؼ دٹڃچبی  دػشٻ زځؽ س٩بڂر ثب ټی

 ٰبـی، اؼڂیڅ ڂ ٘جی١ی ٴڃخڅ چٽفاڄ چڃیح ڂ قټیځی ویت

آڀ٭ؽـ غڃٌٽكڄ ٰڅ دٹڃ چبی   .ٰفؼ ټی سف ؼٸځٍیٿ ـا اي ټكڄ

 ؼاؼ. ؼیٵف قیف ؼڀؽاڀٻ ټكڄ ڀٽی

اي  چب ـا ـڂی ټیك ٰڃزٯ ؼڂ ڀ٩فڄ ڀبچبـ غڃـی ٜف٦

ٴؿاٌشٻ. ٰیبپ ثفای ٌىشٿ ؼوز ڂ ِڃـر ڂ س١ڃیٓ 

ی ـ٨شڅ ثڃؼ ڂ اؼاټڅ ٰبـ ـا ثڅ ټٿ ٸجبوً ثڅ وفڂیه ثڇؽاٌش

 ٰبثیځز ټیك وف ٴؿاٌشٿ ثفای دبـذ ؼڀجبٶ ثڅ  وذفؼڄ ثڃؼ.

غڃؼ ـا وػز ټ٥ٍڃٶ ٰفؼڄ ڂ  . ٴٍڃؼٺ ـا ثبال وٽز اڀشڇبیی

 آٌٱبـا ٨ٱفٺ ـا اق ٨ٱف ثڅ اس٩ب٬بر ٴؿٌشڅ ټی ؼقؼیؽٺ.



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 566 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 خب آپ. ټبڀؽ ټجڇڃر ٬فَ ټش١ؽؼ چبی خ١جڅ ؼیؽپ ثب زٍٽبڀٻ

 سځؽٺ ټٍبٺ سب ثڃؼ ٰب٨ی ٬فَ چبی ١جڅخ ؼیؽپ ثڃؼ؟ غجف زڅ

 .ثجځؽ ڀ٭ً غب٘فٺ ؼـ ،چب ڀڃٌیؽڀی ټكڄ سڅ یسٹػ  ڂ ڄؽٌ ثیؽاـ

ؼوز ؼـ خیت ثفؼڄ ڂ ثب ثیفڂپ ٍٰیؽپ ٴڃٌی ټڃثبیٹٻ، 

ڀٵبچی ثفای ا٘ٽیځبپ ڀجڃؼ ٰیبپ ثڅ دؿیفایی اڀؽاغشٻ؛ وذه ثب 

.. آپ سفیٿ ضبٸز ټٽٱٿ، ٠ٱه اوٻ ؼاـڂچب ـا اڀؽاغشٻ. وفیٟ

سڃاڀىز ثی ؾاسی طٽٷ اق ثبـ غبٜفار، ڀٽیضدٻ ؼـؼ ټش

ٰیبپ ـا اثجبر ٰځؽ... آپ ؼاـڂ چب ڀجبیؽ ؼـ ؼیڃاڀٵی اٺ ؼغیٷ 

ټبڀؽ ٰڅ ٴڃٶ زڇفڄ غڃي ثڃؼڀؽ ڂٴفڀڅ ثبق ټٿِ اضٽ٭ی ټیټی

 آپ ٌیٙبپ ـا غڃـؼڄ ثڃؼ.



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 567 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ـا ثیفڂپ ؼاؼٺ. ٔفثبپ  ٰبثیځز ـا ثىشٻ ڂ ڀ٩ه سځؽ ٌؽڄ ؼـِ 

 ثڅ ٰیبپ ٸطٝڅ چٽبپ ڂ  ڃؼ٬ٹجٻ اق ٨فٖ اوشفن سځؽ ٌؽڄ ث

ٜف٦ ٤ؿاچب اڀؽاغز ڂ ثب ٸجػځؽ  ثڅ ڀٵبچی آټؽ؛ آٌذكغبڀڅ

  :ټڇفثبڀی غٙبة ثڅ ټٿ ٴ٩ز

 ثڃي ٠بٸی ٌؽڄ! ثٍیٿ ثػڃـیٻ، زفا اڂڀدب غٍٱز قؼڄ؟  -

 دٹیڃـ خیت ؼـ ٴڃٌی  اڀؽاغشٿ ثب ڂ ٌؽٺ غبـج  اق ٌڃٮ

 سٱفاـ وفٺ ؼـ ٸجػځؽي ٘فش. ٌؽٺ ـاچی ٰیبپ وٽز ثٹځؽٺ،

. ثبٌٻ ڀػڃـؼڄ ـا ٴڃٸً چٻ ثبق ٰفؼٺ ټی ؼ٠ب ڂ ٌؽ ټی

ٰفؼ ٰڅ ټ١ّڃټیشً ڂا١٬یز  ٻ ثڅ ٸجػځؽي اٸشٽبن ټیزٍٽبڀ

 ـا ڀڇبپ ڀٱفؼڄ ثبٌؽ.ي چٻ ؾار دٹیؽ  ثبٌؽ ڂ دٍشً ثبق



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 568 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زڅ -ای ٰڅ ٰیبپ ثب ثڅ ڂ ثڅ ڂ زڅ چف ٬ب٫ٌ آپ ٤ؿای غڃٌٽكڄ

 قڀؽڄ ثفای ِف٨ب  ٌؽ ڂ غڃـؼي ؼـ ٴٹڃیٻ وځٳ ټی ټی

 دبوع ثی ثب ڂ ٌؽٺ ثٹځؽ خب اق. غڃـؼٺ ـا ثٻثٍ٭ب سڅ سب ټبڀؽپ

  .یبپ ثڅ وٽز اسب٬ٻ ـاچی ٌؽٺٰ سٍٱف ٴؿاٌشٿ

٩٬ٹً  ،ؼـ ـا ثبق ڂ ده اق ڂـڂؼ، ثب ڀٵبڄ ثڅ ٰٹیؽ دٍز ؼـ

ٰفؼٺ. ٨ڃـا ـڂی سػز ڀٍىشٻ ڂ ثب ـڂٌٿ ٰفؼپ ایځشفڀز 

  .یٱی ؼـ ٴڃٴٷ ٌؽٺ-ټ٥ٍڃٶ وفذ ڀبٺ ؼاـڂچب یٱی

 ثڅ ؼاـڂ، ڀبٺ وفذ اق ده .ثڃؼ  «چبٸڃدفیؽڂٶ»  اڂٸیٿ ؼاـڂ

ؽ ثبال ٌؽٺ. آپ ټ٭بٸڅ ثٹځ غڃاڀؽپ ټ٥ٍڃٶ ڂ ثبق ـا ٩ِطڅ سځؽی

  :ټؽڄ ثڃؼ ٰڅآاڀشڇبی ټ٭بٸڅ غالِڅ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 569 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځؽ  چبی ؼڂدبټیځی ټ٥ك ٠ٽٷ ټی ایٿ ؼاـڂ ثیٍشف ثب ټڇبـ ٴیفڀؽڄ

ڂ ٠ٽؽسبً ثڅ ؼٸیٷ ٠ڃاـْ ضفٰشی غبِی ثڅ ڀبٺ ٠ڃاـْ 

ىڃڀیىٻ ڂ )ټبڀځؽ ؼیىشڃڀی ضبؼ، دبـٰیځ« غبـج چفټی»

  .ٌڃؼ ٰیځكی سأغیفی( اوش٩بؼڄ ټی ؼیه

ټشٿ ټ٭بٸڅ دیً « ـیىذفیؽڂپ»ؼڂټیٿ ؼاـڂ ـا وفذ قؼٺ 

ڂ ټفا ثڅ ټفق  ٰفؼ زٍٽٻ چف ٸطٝڅ سڅ ؼٸٻ ـا ثیٍشف غبٸی ټی

  :و٭ڃٖ ټی ـوبڀؽ

سفیٿ ؼاـڂچب ؼـ ؼوشڅ  ٬فَ ـیىذفیؽڂپ یٱی اق ټڇٻ

ؼاـڂچبی ـڂاڀٍځبغشی اوز ٰڅ ؼـ ٴفڂڄ ؼاـڂچبی ٔؽ 

ٴیفؼ. ایٿ ؼاـڂ خكڂ ؼاـڂچبی ټڇٻ  ڃق خبی ټیوبیٱ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 570 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـڂؼ ٰڅ ثب سٍػیُ  ـڂاڀذكٌٱی ټڃثف ؼـ ا٠ّبة ثڅ ٌٽبـ ټی

ڂ ثڅ سدڃیك ـڂاڀذكٌٯ ڂ ؼـټبڀٵف ټشػُّ، ٬بثٹیز ټّف٦ 

  .ڂ اثفثػٍی ؼاـؼ

٬فَ ـیىذفیؽڂپ ثفای ؼـټبپ ثىیبـی اق اغشالالر ضبؼ ڂ 

ثفؼ یب ټكټٿ ـڂاڀی چٽسڃپ اوٱیكڂ٨فڀی، ؼڂ٬ٙجی ڂ ... ٰبـ

ؼاـؼ ڂ ؼـ ٰبچً ٠الئٻ ڂ ٰځشفٶ ایٿ ؼوشڅ اق اغشالالر 

 .ثىیبـ ټځبوت اوز

٘ڃـ ٰبټٷ  سڃاپ اؼ٠ب ٰفؼ ٰڅ ؼاـڂی ـیىذفیؽڂپ ثڅ اٴفزڅ ڀٽی

ٰځؽ، اټب ثبیؽ ٴ٩ز ٰڅ ثڅ ٌٱٷ ټڃثفی  اغشالالر ـا ؼـټبپ ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 571 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼـ ٰبچً ڂ ٰځشفٶ ٠الئٻ آقاـؼچځؽڄ ڂ ٴبڄ غٙفڀبٮ 

  .اوزټٍٱالر ـڂاڀٍځبغشی، ثىیبـ ټڃثف 

ثڃؼ، ٰبـثفؼ ٰځشفٶ ٠الئٻ « ٨ٹڃ٨ځبقیٿ»٬فَ ث١ؽی 

 !اوٱیكڂ٨فڀی

ثڅ ٘ڃـ » ؼاـڂی آڀشی سفڂټجیٿ آٸ٩ب، چٽبپ آڀشی سفڂټجیٿ 

 «ثبٌؽ ؼ غڃپ ټیٌڃؼ ڂ ٔؽ اڀ١٭ب ٘جی١ی ؼـ ثؽپ وبغشڅ ټی

 ٰٽجڃؼ ؼزبـ ٘جی١ی ٘ڃـ ثڅ ٨فؼ ٰڅ ټڃاـؼی ؼـ  وځشكی اوز.

 ؼاٌشڅ چذبـیٿ ثڅ ټ٭بڂټز ټٍٱٷ یب ڂ ثبٌؽ سفڂټجیٿ آڀشی

  .ٰځؽ ټی سدڃیك ثفایً ـا وځشكی ؼاـڂی ایٿ دكٌٯ ثبٌؽ،



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 572 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٌٯ اق زٍٽٻ خبـی ڂ ثب غبټڃي ٰفؼپ ټڃثبیٷ، ـڂی 

ٴ٩ز، اٴف ٰیبپ ؼـڂ٢  سػز دفسً ٰفؼٺ. اٴف اټیف ؼـڂ٢ ټی

 ٰڅ ؼاـڂچبیی ثڃؼڀؽ، غفیؽڄ ـا  ٴ٩ز ڂ ضشی اٴف آپ ؼٰشف ټی

 اٺ ـڂاڀی یـڂض ضبٶ ڂ ٰفؼټٍبپ ټی ټّف٦ اڂاغف ایٿ ؼاٌشٻ

 ؼـڂ٢ سڃاڀىشځؽ ڀٽی ٰڅ آڀڇب زڅ؟ ثڃؼڀؽ ٰفؼڄ آـاٺ ضؽی سب  ـا

ڀٽی  .سڃاڀىشٻ ثڅ غڃؼ ؼـڂ٢ ثٵڃیٻ ڃؼٺ ٰڅ ڀٽیغ... ثبٌځؽ

 سڃاڀىشٻ...

چبیٻ ـا ثب دٍز ؼوز دبٮ ٰفؼٺ ڂ قاڀڃ ث٥ٷ ٴف٨شٻ.  اٌٯ

١ؽی ٰڅ اٴف ټٿ ڂا١٬ب ټفیٓ ثڃؼٺ ٨ٱفٺ ـ٨ز وٽز آپ ثُ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 573 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ضفٰبر ڂ ٨فٌشڅ اٴف زڅ؟ ثڃؼ سڃچٻ غب٘فاسٻ سٽبٺ سٽبٺِ  ڂ

  زڅ؟ ثڃؼ ؼـڂ٢ ـ٨شٻ سیٽبـوشبپ ڂ دؽـ ـ٨شٿ قڀؽاپ ڂ اټیف

 ثڅ ؼوز زیك چٽڅ اټب اٺ، ؼیڃاڀڅ ٰځٻ ثبڂـ  ای ڀجڃؼٺ ٰڅ ؼـ ثفضڅ

 سٽبٺ. ثٱڃثؽ وفٺ ؼـ ـا اٺ دفیٍی ـڂاپ سب ثڃؼ ؼاؼڄ چٻ ؼوز

 ڂ قا سڃچٻ اغشالٶ ؼزبـ چبی ټفیٓ ثفای ؼاـڂچب آپ

 غڃة ـا ټٿ ضبٶ ٠دیت ڂ ٌؽڀؽ ټی ؼڄاوش٩ب دفیٍی ـڂاپ

 .ثڃؼڀؽ ٰفؼ

سڃاڀىشٻ یٯ خب ثٍیځٻ ڂ ثڅ ضبٶ غڃؼِ ټفیٕٻ اٌٯ  ڀٽی

ثفیكٺ. ٰیبپ ټڃ٧ٜ ثڃؼ ثڅ ټٿ سڃٔیص ؼچؽ، ټڃ٧ٜ ثڃؼ 

چب ڂ آپ ٌځبوځبټڅ ڂ ضشی چڃیز غڃؼي ـا  سٱٹی٧ ٬فَ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 574 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثفای ټٿ ـڂٌٿ ٰځؽ. اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثب چٽبپ ضبٶ ڀكاـ ؼـ 

چبی  ـا ثبق ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽٺ. ثب ٬ؽٺضبٶ ٴفیڅ، ٩٬ٷ ؼـ 

 !ثٹځؽ ثڅ دؿیفایی ـ٨شٻ؛ آڀدب ڀجڃؼ

ټ٭ؽټڅ ؼـ ـا ٴٍڃؼٺ؛  وٽز اسب٪ غڃاثً ـاڄ ٴف٨شٻ ڂ ثی

 ثڃؼ، ایىشبؼڄ ٰٽؽي  ؼیؽپ اڂیی ٰڅ ثب ثبال سځڅ ٸػز ټ٭بثٷ

 س١دت ثب ٰڅ ٰیبپ. ڀٱفؼ ټځّف٨ٻ سّٽیٽٻ اق چٻ ِؽٺ یٯ

 ڂ دفیؽ ثبال دتس١ اق اثفڂچبیً ثڃؼ، زفغیؽڄ ټٿ وٽز

  :دفویؽ

 !زیكی ٌؽڄ؟ -

 زٍٽبڀٻ دبییٿ زٱیؽ.  ثبـ اقای دف  اغٻ ؼـ چٻ ٍٰیؽٺ ڂ ٬ٙفڄ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 575 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٌٯ چبیٻ ضبټٷ ثبـ ڀبثبڂـی ثڃؼ. ضبټٷ ؼوز اٸشٽبوی ٰڅ 

ټی غڃاوز غف ٰیبپ زىجیؽڄ ڂاؼاـ ثڅ ٴ٩شٿ ؼیڃاڀڅ ڀجڃؼپ 

 ټٿ ٰځؽي.

ب اٺ ا٨شبؼڄ ثڃؼ ٰڅ ث اڀٵبـ ٰڅ سبقڄ ضڃاوً ثڅ زٍٽبپ اٌٱی 

ـچب ٰفؼپ دیفاچٿ ؼـ ؼوشً، وٽز ټٿ ٬ؽٺ ثفؼاٌز ڂ 

  :سف اق ٬جٷ دفویؽ ڀٵفاپ

 ٰځی؟  زفا ٴفیڅ ټی -

ٰڅ ٨بِٹڅ ؼڂ ٬ؽټی ټبڀؽڄ سب ټٿ ـا دف ٰځؽ، غڃؼٺ ـا  ٬جٷ اق آپ

٠٭ت ٍٰیؽٺ ڂ ثب سٱیڅ ثڅ ؼـ اسب٬ً آپ ـا ثىشٻ. ثب ؼوشٻ اق 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 576 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

دٍز وف ٩٬ٹی ثڅ ؼـ اسب٪ قؼٺ ڂ ثب ٸطٿ ث٥ٓ آٸڃؼی ٸت 

 :قؼٺ

 ثڅ ٰڅ ؼاـڂچبیی اڂپ! ٰځی ـڂٌٿ ڂ ټٿ سٱٹی٧  اټٍت ثبیؽ -

 زځؽ! اٺ ٰی ټٿ ٰیڅ؟ سڃٰٹی ضىبٺ زیڅ؟ ټیؽی غڃـؼٺ

  چىشی؟ ٰی سڃ چٽڅ، اق سف ټڇٻ ڂ ایځدبٺ زفا وبٸٽڅ؟

 ـڂیً ٰڅ ـڀٳ غبٰىشفی  ای ؼاٌز. یٯ ټیك آیځڅ اسب٪ وبؼڄ

ٙف زیؽڄ ثڃؼ، یٯ دځدفڄ ٰڃزٯ ٰڅ ثڅ ٠ٹز ٠ ٌیٍڅ زځؽ

ـ٬ّیؽ ڂ  ٸځٵڅ ؼـي دفؼڄ ټٍٱی ـڀٵً ؼـ چڃا ټی ثبق ثڃؼپ

ؼـ آپ   .چبی و٩یؽ ڂ ویبڄ یٯ سػز غڃاة ؼڂ ڀ٩فڄ ثب ټٹط٩څ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 577 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ضبٶ ڂ ـڂق ټیٷ ٠دیجی ثڅ ٰځٱبي ٨ٕب ثفؼاٌشڅ ثڃؼٺ ثٹٱڅ 

 ـؼ آٌځبیی ټیبڀٍبپ ٌٱبـ ټی ٰفؼٺ.

چبیً وف٠ز ٴف٨ز ڂ ثب سڃ٧٬ ټ٭بثٷ ټٿ، اق ثبال ڀٵبچی  ٬ؽٺ

دٹٯ ٰڅ قؼٺ، ٬ٙفڄ ؼیٵفی اٌٯ اق اڀؽاغز.   ثڅ ټٿِ ـیك خثڅ

اٺ ٌفڂٞ ثڅ ٸفقي  زٍٽٻ ټىش٭یٻ ـڂی قټیٿ زٱیؽ ڂ زبڀڅ

 ؼڂـ وف٠ز ثڅ ڂ ثفؼاٌز ِڃـسٻ اق ـا اي غیفڄ ڀٵبڄ  ٰفؼ.

 غڃاثً سػز ثڅ اٌبـڄ ثب ڂ ٍٰیؽ ټڃچبیً ثڅ ؼوشی. ٌؽ

  :ٴ٩ز

  .ٴفیڅ ڀٱٿ. ثٍیٿ ټیٵٻ ثڇز -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 578 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ِؽای ٰڅ ٍٰیؽٺ چبیٻ زٍٻ ـڂی ټطٱٻ  ثب دٍز ؼوز

  :ـویؽ ٴڃي ثڅ چٻ ثبق اي ٰال٨څ

  .ڀٱٿ، زٍٽز وفظ ټیٍڅ -

چبیٻ  وف سٱبپ ؼاؼٺ ڂ غیفڄ ثڅ اڂ، ـڂی سػز ڀٍىشٻ. ؼوز

 ٰڅ اڀشٝبـ  دیسیؽٺ ڂ ټځشٝف ثڃؼٺ ٌفڂٞ ٰځؽ. ـا ټؽاٺ ثڅ چٻ ټی

 دځدفڄ اق ٸػز سځڅ ثبال چٽبپ ثب. ٌؽٺ اي غیفڄ ٌؽ، ٘ڃالڀی

 ڂ ؼاؼٺ ٨فڂ ـا ؼچبڀٻ ٌؽڄ خٽٟ آة  .ٰفؼ ټی ڀٵبڄ ـا ثیفڂپ

  :قؼٺ ٸت

 غت؟  -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 579 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبی ټطٱٽً ـا ثڅ وٽز سػز ٰح  وٽشٻ ثفٴٍز ڂ ٬ؽٺ

ٴبڄ  چبیً ـا سٱیڅ ٰفؼ. ڀكؼیٯ ٌؽ ڂ ثب ڀٍىشٿ ٰځبـٺ، ؼوز

 دبییٿ سب ثبال اق زذً ؼوز  چبی سځً ٬فاـ ؼاؼ. غبٸٱڃثی

 زفغیؽ وٽشٻ. ثڃؼڀؽ قؼڄ ٘فش ـا اي ڂـٌٱبـی چبی ٠ٕٹڅ

  :ٴ٩ز ڂ

 غڃای ثؽڂڀی؟  ڀٽیٱځی، زی ټیچفزی ثٵٻ ٰڅ ثبڂـ  -

ڀٵبچٻ ـا ثڅ و٭٧ ؼڂغشٻ سب زٍٽڅ اٌٱٻ ثب وف٠ز ٰٽشفی 

اٺ ـا ثبال  ٬ؽـ قٸیٷ ټ٭بثٹً ضف٦ ڀكڀٻ. ثیځی ثدڃٌؽ ڂ آپ

  :اٺ ٴ٩شٻ ٍٰیؽٺ ڂ ثب ِؽای ؼڂ ـٴڅ ٌؽڄ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 580 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثبـ ـڂ آؼٺ ثبي. ثٵڃ ٰی چىشی؟ خفیبپ اڂپ ٌځبوځبټڅ  ایٿ -

  .ـڂ ثٵڃ

ڀٵبڄ ټٿ چٽفاڄ اڀٵٍشبڀً،  ؼوشً ثبق چٻ ثڅ ټڃچبیً ـ٨ز ڂ

ثڅ سبـچبی ٸػز ټٍٱی ـڀٵً ٍٰیؽڄ ٌؽ. ڀ٩ىً ـا ثیفڂپ 

  :ؼاؼ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ زٍٽبپِ غیه ټٿ ٴ٩ز

  .ثفاؼـټڅ چٻ ر ٌځبوځبټڅ سڃی زیك چٽڅ ثی اڂپ  دىف ٠ٽڃسٻ. -

چیر ڂاٰځٍی ڀٵبچً ٰفؼٺ. ؼیٵف ٰبـ اق ټىػفڄ  زځؽ ثبڀیڅ ثی

زیك ؼـ چٻ  چٽڅ ٰفؼپ ڂ ؼـڂ٢ ٴ٩شٿ ٴؿٌشڅ ثڃؼ. ثڅ ٬ؽـی

دیر غڃـؼڄ ٰڅ ضشی ثڅ چڃیز غڃؼ ڀیك ٌٯ ٰفؼڄ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 581 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ؼڀؽاپ ثڅ  ثب ـا اي ٴڃیی ؼـڂ٢ ثڅ غٙبة سځؽٺ ضف٦  ثڃؼٺ.

 ٰڅ اؼ٠بیی ٘ج٫. ٴف٨شٻ اڂ اق زٍٻ ڂ غڃـؼٺ ٸجٻ ٍٰیؽپ

 ـااڂ   غڃؼ ٰڅ ٌؽ ټی ټٿ وبث٫ ٌڃچفِ ثفاؼـي ٰفؼ، ټی

  :قؼٺ ٸت ڂ ٰفؼٺ ڀٵبچً سٹػی دڃقغځؽ ثب. ٌځبغشٻ ڀٽی

ڀىجز سڃ ثب ټٿ زیڅ؟ ؼـ ضؽ دىف ٠ٽڃ ثڃؼی؟ ٠ٱه  -

  .ثفاؼـر ـڂ، ٠ٱىً ڂ ثڇٻ ڀٍڃپ ثؽڄ

٬ؽـ ڀٵبچً ٩ٌب٦ ثڃؼ ٰڅ سّڃـ غڃؼ  ٠ٽی٫ ڀٵبچٻ ٰفؼ، آپ

سڃاڀىشٻ ثجیځٻ. ثب چٽبپ ڀٵبڄ  اي ټی ـا ؼـ زٍٽبپ ټٍٱی

  :وڃقاڀؽ ٴ٩ز ای ٰڅ ؼاٌز سب سڅ خبڀٻ ـا ټی غیفڄ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 582 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڂوز ٬ؽیٽی چٻ ثٍڅ ؼـ ضؽ دىف ٠ٽڃ ثڃؼٺ؛ ٌبیؽ یڅ ؼ -

  .اوٽً ـڂ ٴؿاٌز

سڃاڀىز ٨٭ٗ ڀٵبڄ  ٴ٩ز... آپ ڀٵبڄ ٠ٽی٫ آٌځب ڀٽی ؼـڂ٢ ټی

یٯ دىف ٠ٽڃ یب ؼڂوز ٠بؼی ثبٌؽ. ثبڂـچبی ټٿ چفزځؽ 

 ٰځؽ اؼ٠ب ٰیبپ ثڃؼ ټځشٝف ٰڅ ٬ٹجی سذً ثڃؼ، اٌشجبڄ  چٻ

  .ثبٌؽ ؼـڂ٢ سڃاڀىز ڀٽی ؼاٌشڅ، ؼڂوز ټفا ٠بٌ٭بڀڅ

 ثبق ـا ـټكي سػز، ٰځبـ ټیك اق ټڃثبیٹً ٴڃٌی ثفؼاٌشٿ ثب 

ٍٰیؽ.  چبیً ٌؽ. وفٺ اق ؼـؼ سیف ټی ٴبٸفی ٠ٱه ڂاـؼ ڂ

ثطث ڀجڃؼ، ؼ٠ڃا ڀؽاٌشٻ. ڀبزبـ ثڃؼٺ اق ٰیبپ وڃاٶ خڃاة 

  .چبی ټٕطٱً سب اڀشڇب ٴڃي ؼچٻ ٰځٻ ڂ ثڅ خڃاة



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 583 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

سف ثڃؼ اق ؼڂوز ؼاٌشٿ  ؼاٌشٿ یٯ ؼٸیٷ ثفای سځ٩ف، ـاضز

 ؼاؼڄ وڃاالسٻ ثڅ ؼـڂ٢ یچب خڃاةٰڅ ضؽا٬ٷ  آپ   .ؼٸیٷ ثی

ڀؽاڀٻ  ق ٴځٵی ڂ وف ؼـٴٽی ؼـ زبٸڅ ٠ٽی٫شف ثڃؼ اثڇ ٌؽ ټی

 ڂ زٍٽبڀٻ ټ٭بثٷ ٰیبپ ټڃثبیٷ ٩ِطڅ ٴف٨شٿ ٬فاـ ثبٰبـی... 

  .ٌؽ سبـ ای ٸطٝڅ ؼیؽٴبڀٻ آٌځب، ی زڇفڄ آپ ؼیؽپ

، ـڂقچب ڂ اثفڂ چبی ٍٰیؽڄ ثبـیٯ ٍٰیؽڄ غٙیچبی  آپ زٍٻ

 .ٰفؼ ڂ ضبٸٻ ـا ثؽ ټی چبیٻ ثؽٶ ٴٍشڅ ثڅ ٰبثڃن ثیؽاـی

 ڂخؽاڀی ثی چٽبپ! غب٘فاسٻ ڀ٩یفِ   غڃؼي ثڃؼ، چٽبپ ٌػُِ

 ٰڅ اڀّب٨ی ثی چٽبپ ڂ ـیػشڅ ـڂیٻ ـا غڃـي ؼا٢ ٜف٦ ٰڅ

  .ثڃؼ ؼاؼڄ ـا ٨فقڀؽٺ ٬شٷ ؼوشڃـ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 584 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چفز٭ؽـ چٻ ٰیبپ ؼـڂ٤ٵڃ ڂ دىز ټٽٱٿ ثڃؼ ثبٌؽ، 

ڂ ثڅ آپ ڂٔڃش ڀٍبڀٻ غڃاڀؽڄ سڃاڀىز سّبڂیف ؾچٿ ټفا  ڀٽی

ای ثكـٲ اٌٯ  اي زٱیؽپ ٬ٙفڄ اٺ ٰڅ ؼـ دی ٵبڄ غیفڄؼچؽ. ڀ

اي ـا غبټڃي ڂ آپ ـا اق  ثڃؼ، ثب٠ث ٌؽ ٰیبپ ٩ِطڅ ٴڃٌی

   .ٰفؼ  ټ٭بثٷ زٍٽبڀٻ ؼڂـ

 یٯ ٰځٻ ثبڂـ  اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ، ثیً اق ایٿ ًٍٰ ڀؽاٌشٻ ٰڅ

 ثڅ. قؼٺ ټی ٠دیت چبی سڃچٻ ٰڅ ثڃؼٺ دفیً ـڂاپ ټفیٓ

ٍز وفٺ، ثب٠ث ٌؽ د ٰیبپ ضٕڃـ ٰڅ ٴف٨شٻ ـاڄ ؼـ وٽز

  .ثڅ وٽشً ثسفغٻ

 ٰدب؟ زفا زیكی ڀٽیٵی؟  -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 585 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ ٴ٩شڅ ثڃؼ  ؼاؼ، ثڅ غّڃَ ث١ؽ اق آپ اي آقاـٺ ټی ڀكؼیٱی

ای ثب ټٿ ڀؽاٌز ڂ ټٿ ؼـ ؾچٿ ټفیٕٻ  چیر ـاثٙڅ ٠بٌ٭بڀڅ

 چبی ټجشؿٶ ٰفؼڄ ثڃؼٺ.  ثب٨ی ثفای غڃؼ غیبٶ

ٌؽ اق غڃؼ ٌفٺ ٰځٻ،  اٺ ثب٠ث ټی ضٕڃـي ؼـ زځؽ ٬ؽټی

ٰڅ ضشی ـڂی ڀٵبڄ ٰفؼپ ثڅ اڂ ـا ڀؽاٌشٻ. ٠٭ت  ثڅ ضؽی

 ثفغڃـؼ ثڃؼٺ قؼڄ ٩٬ٹً غڃؼ ٰڅ اسب٬ی ؼـ  ثڅ ٰٽفٺ ڂ   ـ٨شٻ

 ؼچبپ ؼـ وػشی  ثڅ قثبڀٻ ڂ ثڃؼ دبچبیً ثڅ ڀٵبچٻ. ٰفؼ

 :زفغیؽ

  .غڃاٺ ثػڃاثٻ ټی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 586 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثب ٬فاـ ٴف٨شٿ ؼوشً یٯ ٘ف٦ ؼـ، سفویؽڄ وف ثٹځؽ ٰفؼٺ ڂ 

ای ثڃؼ ٰڅ ض٫  یٽیڀٵبچً ٰفؼٺ. اڂ سځڇب یٯ ؼڂوز ٬ؽ

ٰیبپ،   .زځیٿ ټیبپ ؼـ ڂ غڃؼي غ٩ز ٰځؽ ڀؽاٌز ټفا ایٿ

آپ ٰیبپ ا٨ٱبـ ټٿ ڀجڃؼ! ٨ٍبـ ثبـ ض٭ی٭ز ثڅ ٬ؽـی وځٵیٿ 

ثڃؼ ٰڅ چفٴڃڀڅ ٨ٱف سڃچٻ قای ؼیٵفی ـا اق وفٺ ټی قؼڂؼ ڂ 

سځڇب ثڅ وف غڃؼ ټی ٰڃثیؽٺ ٰڅ زڅ ٨ٱف چبیی ٰڅ ڀٱفؼڄ ثڃؼٺ. 

ڂ٢ ٴ٩شڅ ڂ آڀ٭ؽـ یٯ ِؽٺ ٨ٱف ڀٽی ـ٨ز ٰڅ ٌبیؽ ؼـ

 سفویؽڄ ٰڅ غڃؼ ـا ثبثز سٯ سٯ ا٨ٱبـٺ وفقڀً ټیٱفؼٺ.

غڃاوشٻ ثٵڃیٻ ٠٭ت ثفڂؼ ٰڅ ٬جٷ اق ټٿ ثفای ِطجز ٰفؼپ 

 :دیً ٬ؽٺ ٌؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 587 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 غڃڀڅ اق ڂ٬شی. ؼـټبڀشڅ آغف ټفاضٷ ڀجبي، زیكی  ڀٵفاپ -

 ؼیؽپ  ٰڅ ای قڀؽڄ وف ضڃای چٽڃپ ټیٍی ثفی، ثیفڂپ ټٿ

  ...ؽٴیقڀ ثڅ ٰفؼ ټی ؼٸٵفټٻ چبي غځؽڄ

اٺ ثبال  ضف٦ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ؼوشً ٰڅ ثفای ٸٽه ٴڃڀڅ ثی

ؼاٌز ثب  آټؽ ڂ ثف٪ وفؼ ؼوشً ٴڃڀڅ غیىٻ ـا ڀڃاقي ٰفؼ،

. ٴڃڀڅ آسً ٴف٨شڅ اٺ ٨فټبپ ٨فاـ ټی ؼاؼ ڂ ټٿ زڅ ټیٱفؼ..

٬ٹتِ ٨فیت غڃـؼڄ ثڅ ؼـڂ٤ٻ ؼاٌز غڃؼي ـا ثفای اثجبر 

ٰفؼٺ. ڀٵبچً  ٰڃ٨ز.یؼیڃاـ ویځڅ اٺ ټـاوشی اي ثڅ ؼـ ڂ 

غڃؼي ٠ٽی٫، آڀ٭ؽـ ٠ٽی٫ ٰڅ سّڃیف ـڀٳ دفیؽڄ غڃؼ ټبڀځؽ 

ڃٌی ڂ ثڅ فاټاڂ ـا ثڅ ٨ـا ؼـڂپ زٍٽبپ ثفا٬ً ؼیؽٺ. ضبٶ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 588 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ضڃای ټبسٻ قؼڄ ای ٰڅ ڀبثبڂـی ڀٵبچً  غڃؼ ڀٵبڄ ټیٱفؼٺ. ثڅ

ثڅ غڃؼ آټؽٺ  ـا ثٹ١یؽڄ ثڃؼ... ثب و٭ڃٖ یٯ ٬ٙفڄ اق زٍٽٻ،

  :چبیٻ ـا ثڅ ویځڅِ وفؼي ٰڃثیؽٺ ڂ ؼوز

  .ثفڂ ٰځبـ -

سالي زځؽاپ وػشی ڀجڃؼ زفا ٰڅ ٰیبپ، ڀیٻ ټشف چٻ اق خبیً 

ڃؼ ٰڅ ټٿ ڀیك سٱبپ ڀػڃـؼ ڂ سځڇب س٩بڂسً ثب زځؽی ٬جٷ آپ ث

 ٨فٔی ـؼ ٌّز، اڀٵٍز ثب  ؼوز ٸفقاڀٻ ثڅ اڂ غڃـؼڄ ثڃؼ.

 ضفٰز چٽبپ ڂ ٰفؼ ټی ڀڃاقي اٺ ٴڃڀڅ  ـڂی ـا اٌٯ

  .ٌڃؼ وځٵیٿ ڀ٩ىٻ ثڃؼ ٌؽ ثب٠ث ٰڃزٯ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 589 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثڅ  ؼاؼٺ؛ ٨ٍبـ ٰیبپ ویځڅ ثڅ سف ټطٱٻ ـا  اڀٵٍشبپ ٜفی٩ٻ

 .ڀػڃـؼ سٱبپ چٻ ثبق اټب ـ٨ز و٩یؽی ثڅ ـڀٵٍبپ ٰڅ ضؽی

څ ٰفؼٺ ٰټیټی ٰفؼٺ ٰڅ ثیً اق آپ ٌٱىشڅ ڀٍڃٺ. س٭ال س٭ال 

-ٻ ـا اق زٍٽبڀً ثیفڂپ ٍٰیؽڄ ڂ ټیغفؼڄ ٌیٍڅ چبی ٠٭ٹ

ؼاؼڀً ـا ٰځبـ ٴؿاٌشٻ ڂ ثب  سٱبپ ثفای سالي ٴفیػشٻ.

 ـا ڀٵبچٻ  اٺ ده قؼٺ. چبیٻ، ؼوشً ـا اق ٴڃڀڅ ثفؼاٌشٿ ؼوز

ڂ سفویؽڄ   غٍٻ ثب غٽبـي زٍٽبپِ ؼیؽپ ثب ڂ ؼڂغشٻ ثبال

  ٴ٩شٻ:

  .غڃاٺ ثفٺ ٰځی؟ ثفڂ ٰځبـ، ټی ٰبـ ټی زی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 590 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اڀٵبـ ٰڅ اق سٿ ثٹځؽ ِؽایٻ ثڅ غڃؼي آټؽڄ ثبٌؽ، ؼوشً ـا 

ٴف٨شڅ ثڃؼ اټب . ـڂ ثڅ ټٿ ٰفؼثفؼاٌز ڂ ثڅ وف٠ز دٍشً ـا 

ټی وبیڅ زٍٽبپ دف سٽځبیً چځڃق چٻ ٬بة ؼیؽٺ ثڃؼ. ثبیؽ 

اق ٰیبپ ؼڂـی ټیٱفؼٺ ڂ اِال ؼیٵف غفؼڄ ٌیٍڅ ـ٨شٻ. ثبیؽ 

 اق ٬جٷ سڃاڀىشٻ وفچٻ ٰځٻ.چبی ٠٭ٷ ڂ خىٽٻ ـا ڀٽی

 ثیفڂپ ـا غڃؼ ڂ  ٴٍڃؼٺ ـا ؼـ ٩٬ٷ وف٠ز ثڅ ثفٴٍشځً

 .اڀؽاغشٻ

 ثب ڂ ٌؽٺ اسب٪ ؼاغٷ قؼ، ټی ِؽا ـا اوٽٻ ٰڅ اڂ ثڅ سڃخڅ ثی 

 ؼوز. غڃـؼٺ وُف ؼـ دٍز خب چٽبپ قؼٺ، ؼـي ثڅ ٰڅ ٩٬ٹی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 591 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثب ـا ٬ٹجٻ سځؽ ٔفثبپ ٰفؼٺ و١ی ڂ ٴؿاٌشٻ ویځڅ ـڂی

  .ٻٰځ آـاٺ ٠ٽی٫  چبی ڀ٩ه ٍٰیؽپ

آپ ؼیٵف زڅ ثڃؼ؟ آپ ؼیٵف زڅ ثالیی ثڃؼ ٰڅ ؼاٌز وفٺ 

اٺ، ټفا ثڅ ٌٯ ـ٨شبـ  آټؽ ڂ یبؼآڂـی اضشٽبٶ ـڂاڀذفیٍی ټی

 ٌؽٺ ثٹځؽ خب اق  ٰیبپ اڀؽاغز... ڂا١٬ی ثڃؼ یب ثبق چٻ سڃچٻ؟

 ـا غڃؼ ڂ ـ٨شٻ ٠٭ت ٬ؽٺ-٬ؽٺ اسب٪، ثىشڅ ؼـ ثڅ ڀٵبڄ ثب ڂ

ٰفؼٺ! ٌؽ... ڀجبیؽ ثبڂـ ټیڀٽیثبڂـٺ  .اڀؽاغشٻ سػز ـڂی

 ؼیڃاڀٵی اٺ ثڇب ټی ؼاؼٺ...ثڅ ثبیؽِ ٬جڃٶ ڀجبیؽ 

اٌٯ زٍٽبڀٻ ـا ثڅ ی٥ٽب  اٺ، یؼـڂڀ غڃةِ ضه آپ اڂج ؼـ 

چبیٻ ـا ٬بة ِڃـسٻ ٰفؼڄ ڂ زٍٻ چبیٻ ـا ټطٱٻ ؼوز ثفؼ. 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 592 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټبر غب٘فار، وڃقي ؼوز ڂ سٿ ڂ ٨ٱفٺ، ٨ٍفؼٺ. سّڃیف 

ٰفؼڀؽ ٰڅ یٯ زیك ـا ٬ڃا دبیٱڃثی ټیثب  غڃؼٺ! ٰیبپ! اټیف!

چ٫ چبیٻ وؽِ سځڇبیی ـا چ٫  ټٿ ؼیڃاڀڅ ثڃؼٺ!ضبٸی اٺ ٰځځؽ... 

ڂ دبیٻ اق ټی ٌٱىز ڂ ٴٹڃیٻ ثڅ غبـي ا٨شبؼڄ ثڃؼ. ؼوز 

ثبیؽ ثڅ ٧١ٔ ٴك ٴك ټیٱفؼ ڂ ټٿ ثبیؽ ٬جڃٸً ټیٱفؼٺ. ټٿ 

ؼیڃاڀٵی غڃؼ ایٽبپ ټی آڂـؼٺ ڂ اِال ٌٯ ڂ سفؼیؽ خبڀٻ ـا 

ټ٭بثٹڅ اٺ ثڅ وف آټؽڄ ثڃؼ... ضڃای اق . سڃاپ ؾـڄ ؾـڄ ټی ټٱیؽ

 ٠٭ٷ ـاڀؽڄ ٌؽڄ، ؼیٵف ڀٽی سڃاڀىز غیبٶِ ٠ب٬ٷ ثڃؼپ ٰځؽ!

 ٌؽر اق  ا٠شفا٦ ثڅ ؼیڃاڀٵی غڃؼ ثڅ ٬ؽـی وػز ثڃؼ ٰڅ

  .ـ٨شٻ غڃاة ثڅ ڂ ٴفٺ زٍٽبڀٻ قټبپ زڅ ڀ٩ڇٽیؽٺ قیبؼ، ٴفیڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 593 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

***  

چبی ثٹځؽی ثب٠ث ٌؽ ثڅ سځؽی زٍٻ ثبق ٰځٻ؛  ِؽای ِطجز

ثف٪ ٰٽی ٰڅ ؼ٬ز ٰفؼٺ سٿ ِؽا چب ثفایٻ آٌځب ثڃؼ. چٽبڀځؽ 

چب اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ غٽیبقڄ ڂوی١ٻ ـا ثڅ وػشی ٨فڂ  ٴف٨شڅ

ؼاؼٺ. اق سػز دبییٿ آټؽٺ ڂ ټڃچبی ٰڃسبڄ ٴفڄ ٌؽڄ ؼـ چٽٻ 

د٧ُ زٍٽبڀٻ ٰڃسبچٍبپ ٰفؼڄ ثڃؼٺ... ی ِٰ ـا ؼوشی ٍٰیؽٺ. 

ٰڅ ٩٬ٷ ؼـ ـا  سڃاڀىشٻ اضىبن ٰځٻ. ثؽڂپ آپ ـا ثڅ غڃثی ټی

غڃـؼٺ وٽشً ـ٨شٻ ڂ  سٹڃ ټی-ثبق ٰځٻ، ؼـ ضبٸی ٰڅ سٹڃ

  :سف ثٍځڃٺ جبڀؽٺ سب ڂأصٴڃٌٻ ـا ثڅ ؼـ زى



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 594 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زی غڃة  زی ټیٵی اټیف؟ االپ؟ ؼ٬ی٭ب االپ ٰڅ ؼاـڄ چٽڅ -

  ...دیً ټیفڄ ثبیؽ

ڀؿاـ ضڃا ث٩ڇٽڅ. ثڅ چیر ڂخڅ! ضشی سب ضؽ اټٱبپ اق غڃڀڅ   -

  .چٻ ثیفڂپ ڀیبیؽ

ـڂڀؽ ؼـټبڀیً غڃة دیً ټیفڄ، ؼاـڄ ث١ٕی زیكا ـڂ  -

  ...یبؼي ټیبؼ

ڄ ثڅ و٭٧، ث٥ٕی ٰڅ ؼـ ٴڃٌٻ ـا اق ؼـ ٴف٨شٻ ڂ ثب ڀٵب

ٴٹڃیٻ زٽذبسڅ قؼڄ ثڃؼ ـا ثڅ ِؽایٻ ـیػشٻ ڂ اـاٺ ثفای غڃؼ 

  :ٰفؼٺ  قټكټڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 595 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 قڀٻ؟  االپ ایځب ڂا١٬یشڅ یب ؼاـٺ سڃچٻ ټی -

اٺ ٍٰیؽٺ ڂ آة ؼچبڀٻ ـا  چبی وفؼٺ ـا ـڂی ٴڃڀڅ ؼوز

چب ثب ٌشبة ؼـ ـا ثبق ٰفؼٺ ڂ اڀٵبـ  ٬ڃـر ؼاؼٺ. چٽبڀځؽ ؼیڃاڀڅ

ی ـا ثٵیفٺ، ثیفڂپ وفٮ ٍٰیؽٺ؛ ٰیبڀی ٰڅ ثػڃاچٻ ټر ټدفټ

ثىز، ثب سفن وٽز ټٿِ خځٵٹی  ٰڅ ؼاٌز ؼـ غبڀڅ ـا ټی

ڂضٍز قؼڄ ثب ټڃچبی لڂٸیؽڄ ثفٴٍز ڂ ثب ؼیؽڀٻ خب غڃـؼ. 

  :ؼوشٵیفڄ ؼـ ڂـڂؼی ـا ـچب ٰفؼ ڂ غٙبة ثڅ ټٿ ٴ٩ز

غڃـی  وز. اٴڅ ِجطبڀڅ ټی ثیؽاـ ٌؽی؟ زبی آټبؼڄ -

  .ؼـوز ٰٿ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 596 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زفغیؽ سب اټیف  ټڃٌٱب٨بڀڅ ثڅ ا٘فا٦ ټیڀٵبڄ ټٿ اټب چٽسځبپ 

  :سڃخڅ ثڅ ضف٨ً ٸت قؼٺ ـا ثجیځٻ. ثی

 ؟ ثڃؼ بیځداټیف ا -

 !ڀڅ -

٬بٟ٘ ٰیبپ ثب٠ث سٍؽیؽ ث٥ٓ ٴٹڃیٻ ٌؽ. اټٱبپ « ڀڅ»

ڀٵبچٻ ثب اڂیی ٰڅ ثؽڂپ ڀیٻ  !ڀؽاٌز، غڃؼٺ ٌځیؽڄ ثڃؼٺ

ڀٵبچی ثڅ ټٿ ـڂی ٰبڀبدڅ ڀٍىز ڂ دبٰز ویٱبـي اق ـڂی 

 ؼاٌز، چٽفاڄ ٌؽ.ټیك خٹڃی ټجٷ ثف



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 597 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٨ځؽٮ قیف ویٵبـ ٍٰیؽ ڂ ثب دٯ ٠ٽی٭ی ؼڂؼي ـا ثیفڂپ  

 .اٺ ـا وٽز آٌذكغبڀڅ چؽایز ٰفؼٺ چبی ڂا ـ٨شڅ ؼاؼ. ٬ؽٺ

٨ڇٽبڀؽ ضىبثی  اٺ ڀجڃؼ اټب ٴٹڃی غٍٱٻ ؼاٌز ټی ٴفوځڅ

چب ثیفڂپ ـیػشڅ ڂ ؼیٵف ثڅ ټفق  ؾغبیف آة سځٻ ـا ثب اٌٯ

ـ٨شٻ؟ قټبڀڅ ټفا ٬فاـ ثڃؼ ثڅ ٰدب ټیؼاٌشٻ ـویؽٺ.  غ٩ٵی ټی

ٸیڃاپ آة ـا ٰڅ دف ٰفؼٺ، ثبق چٻ اویف آپ ؼیڃاڀڅ غبڀڅ ٰځؽ... 

ِؽای ٰیبپ ثب٠ث ٌؽ اق ثبالی ادٿ ثڅ اڂیی ٰڅ ټ٥ٍڃٶ ؼـ 

  :ٸجشبثً ثڃؼ ڀٵبڄ ٰځٻ

. اټفڂق ڀڃثز  چبر ـڂ ٴؿاٌشٻ ـڂی ٰبثیځز، ثػڃـ ٬فَ -

  .ؼٰشف ؼاـی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 598 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼڂـ سب ؼڂـ ٰبثیځز ـا زٍٻ زفغبڀؽٺ ڂ ڀٵبچٻ ـڂی زځؽ 

غڃـؼٺ؟ ثبیؽ  ٬فَ ثیفڂپ آټؽڄ اق غٍبة ڀٍىز؛ ثبیؽ ټی

اٺ ثیً اق  سب ټ٥ك قڀٳ قؼڄ غڃـؼٺ غڃـؼٺ! ثبیؽ ټی ټی

ٰفؼٺ ڂ ؼیڃاڀٵی اٺ ٠ڇؽ ٌٱځی ټیثبیؽ  .ٰفؼڀٽی ـوڃایٻ  ایٿ

 ٰڅ ٰیبڀی وفؼی ټ٭بثٷِ سب غڃـؼٺ ټی ثبیؽ دؿیف٨شٻ.ـا ټی

 اټبپ ؼـ اضىبوبسٻ ،اٌزڀؽ ټٿ ثب ٠ب٩٘ی ڀىجز ٴ٩ز ټی

  .ڀٽی ٌؽٺ ؼٸٵیف اي وفؼی اق ڂ ثٽبڀؽ

ای ڀبپ ڂ  چب ـا چٽفاڄ ثب ٸیڃاپ آة ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ زځؽ ٸ٭ٽڅ ٬فَ

ٯ ثبـڄ آپ چٽڅ ؼاـڂ اٺ اق ڂـڂؼ ی دځیف چٽفاچً ٰفؼٺ سب ټ١ؽڄ

ثڅ چٻ ڀفیكؼ. اق آٌذكغبڀڅ ثیفڂپ آټؽٺ. قټبپ ثفایٻ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 599 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 اق چف ڂ ثڃؼ ٸذشبدً ؼـ ټ٥ٍڃٶ وػز ٰیبپ  ٴؿٌز. ڀٽی

 ٰڅ چفثبـ. ٰفؼ ټی ٌٱبـ ـا غڃؼي ثڅ ټٿ غیفڄ ڀٵبڄ ٴبچی

 ثبٌٻ، ؼاؼڄ اڀدبٺ غٙبیی ٰبـ ٰڅ اڀٵبـ ٴف٨ز ټی ـا ڀٵبچٻ ټر

ٴف٨شٻ. ټؽاٺ  ټی اڂ اق ـڂ ڂ ٌؽ ټی ؼا٢ غدبٸز اق دبیٻ سب وف

ای  ٰیبپ، چیر ـاثٙڅ ٠بٌ٭بڀڅ»ٰفؼٺ:  ؼـ وف ثب غڃؼ سٱفاـ ټی

 سٽبٺ ٰڅ ٰفؼٺ ټی سڃخیڅ ـا اٺ ٌؽڄ ٸڅ ٤فڂـِ  ثب ټٿ ڀؽاٌشڅ ڂ

  «.ثبٌؽ ٰفؼڄ ٨فاټڃي ثڃؼ ټٽٱٿ ـا چب ڂاٰځً ڂ ضف٦ آپ

ؼاؼ ڂ اق ڀٵبڄ ثڅ ٰځشفٶ ټٍٱی  وب٠ز ؼڂاقؼڄ ٜڇف ـا ڀٍبپ ټی

ثڃؼٺ. و١ی ٰفؼٺ غڃؼ ـا ثڅ  ٌؽڄ شڅغى سٹڃقیڃپ ِ ـڀٳ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 600 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڃزڅ ٠ٹی زخ ثكڀٻ ڂ خڃـی ٰڅ اڀٵبـ چیر اس٩ب٬ی ڀیڃ٨شبؼڄ 

  :ثبٌؽ ٰیبپ ـا غٙبة ٴف٨شٻ

 زځؽ وبٸٽڅ؟   -

ثبالغفڄ وفي ـا اق ٸذشبح ثٹځؽ ڂ ڀٵبچٻ ٰفؼ. وٱڃر 

وځٵیځی ثڃؼ، ٸذشبح ـڂی دبیً ـا ثىز ڂ غٙبة ثڅ ټٿ 

  :ٴ٩ز

سڃٸؽ ثیىز وبٸٵیز  ـڂقی ٰڅ ٰیٯ سڃٸؽ غفیؽٺ ثفار، -

  .ثڃؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 601 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

آټؽ ٰؽاٺ ـڂق ٰیٯ غفیؽڄ ثڃؼ  ڀٵبچً ٰفؼٺ. ؼ٬ی٫ یبؼٺ ڀٽی

 غ٩ٵی اضىبن ؼاٌشٻ  اټب وفی ثڅ ڀٍبپ سبییؽ سٱبپ ؼاؼٺ.

چبی  اڀٵبـ ضشی ٠٭فثڅ .ثڃؼ وځٵیٿ ثفایٻ زیك چٽڅ ٰفؼٺ، ټی

ای،  غڃاوز وفٰڃ٨ز ثڅ وفٺ ثكڀؽ ٰڅ ؼیڃاڀڅ وب٠ز چٻ ټی

ِڃـر ټٿ زڅ ؼیؽ ٰڅ اق خبیً  ؼاڀٻ ؼـ ؼیڃاڀڅ! ٰیبپ ڀٽی

 ڀٍىشڅ ـڂیً ٰڅ ای ڀ٩فڄ ؼڂ ټجٷ ـڂی ڀٍىشٿ ثب ڂ  ثٹځؽ ٌؽ

  :ٴ٩ز ثڃؼٺ،

 غڃثی؟  -

 زٍٽبڀً ثڅ ـا اٺ غیفڄ ڀٵبڄ. ؼاؼٺ سٱبپ  وفی ثڅ ڀٍبپ سبییؽ

  :قؼٺ ٸت ؼٸڇفڄ دف ِؽایی ثب ڂ ؼڂغشٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 602 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ټیشڃڀٻ ثڇز ا٠شٽبؼ ٰځٻ؟ ثبقیٻ ڀٽیؽی؟  -

٬شٹی ٰڅ ثڅ وبیڅ غڃؼي چٻ  ٌؽڄ ثڃؼٺ ٰبـآٴبڄ ټٕځڃپ ثڅ

زیك ـڂٌٿ ثڃؼ ڂ ټٿ ثبق چٻ وػز ؼـ  ٌٯ ؼاٌز. چٽڅ

 زفا اټب ٴ٩شځؽ ټی ـاوز چٽڅ  ڀ٩ڇٽیؽڀً ؼاٌشٻ. ؼـوز ثڃؼ،

 زځؽ ټٍشفٰٻ قڀؽٴی ڂ وٱبڀه یٯ خك غڃؼٺ اقؼڂاج اق ټٿ

 سڃچٻ چٻ آڀڇب آټؽ؟ ڀٽی یبؼٺ زیكی ڂاـ ٰبثڃن وٱبڀه

٢ ٌؽپ ؼا ثب .ثڃؼٺ ٰفؼڄ ٌبپ سدفثڅ  یب ثڃؼڀؽ ټفیٕی

چبیٻ، ڀٵبچی ثڅ ؼوز ٰیبپ ٰڅ ـڂی ٴفڄ ٰڃـ اڀٵٍشبڀٻ  ؼوز

ؼٸیٷ ؼوز اق قیف ؼوشً ثیفڂپ  ڀٍىشڅ ثڃؼ، اڀؽاغشٻ. ثی

  .ٍٰیؽٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 603 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـڀٳ ڀٵبچً ثڅ آڀی ٠ڃْ ٌؽ ڂ ٰٽی اق ټٿ ٨بِٹڅ ٴف٨ز. 

اي  اي ـا ـڂی ٌٹڃاـِ غبڀٵی ؼـضبٸی ٰڅ ؼوز ـؼ ٌؽڄ

  :٨ٍفؼ ٸت قؼ ټی

  .ؽڄ ټځٻ! غیبٸز ـاضز ثبٌڅسځڇب ٰىی ٰڅ ثبقیز ڀٽی -

ثفایٻ وڃاٶ ؼیٵفی ڀیك دیً آټؽڄ ثڃؼ، زفا ټفا ثڅ اڂ وذفؼڄ 

ٰفؼڀؽ ڂ ټفا ؼوز ٰیبڀی  ثڃؼڀؽ؟ زفا غڃؼٌبپ ؼـټبپ ڀٽی

ؼاؼڄ ثڃؼڀؽ ٰڅ ثڅ ٴ٩شڅ غڃؼي چیر اـسجب٘ی ثب ټٿ ڀؽاٌز ڂ 

اٺ ثڃؼ؟ اقخبیً ثٹځؽ ٌؽ ڂ ټفا غٙبة  ؼڂوز ٬ؽیٽی

  :ٴف٨ز



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 604 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  .ؼٰشف دیً  ٻٰٻ ثفی-ٌڃ ٰٻ آټبؼڄ -

***  

ڀشبیح ڀڃاـ ټ٥كی ڂ آقټبیٍبر ـا ؼـ ؼوز ٴف٨شڅ ثڃؼٺ. ؼـٮ 

اٺ ثڅ ٬ؽـی وػز ثڃؼ ٰڅ ؼڄ ؼ٬ی٭څ سٽبٺ زٍٻ اق  ټفیٕی

اٺ  ؼاٌشٻ. ثبٌؽ، ٰیبپ چٻ ؼیٍت اٴف ټىػفڄ ٰب٤ؿچب ثفڀٽی

ٰفؼڄ ثڃؼ، ڀشبیح ڀڃاـ ټ٥كی ٰڅ ؼـڂ٢ ڀجڃؼ. غؽا ٰڅ ؼیٵف 

   ...ٰفؼڄ ثڃؼ ڀٽیػڃاوز ټفا ؼیڃاڀڅ ٰځؽ! ؼیڃاڀڅ

ثبالغفڄ خفأر ثٹځؽ ٰفؼپ وفٺ ـا ثڅ غڃؼٺ ؼاؼٺ ڂ ثڅ زڇفڄ 

آٌځبی ؼٰشف ثب ـڂدڃي و٩یؽ ڀٵبڄ ٰفؼٺ. ثب ٠دك ڂ ڀبسڃاڀی 

  :دفویؽٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 605 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٰی غڃة ټیٍٻ ؼٰشف؟ اِال غڃة ټیٍٻ؟  -

قپ ټڇفثبپ ـڂاڀذكٌٱی ٰڅ ثڃؼ... ٌیڃا ڂٰیٹی! چٽبپ ٌیڃا 

ٸجً ثڅ ٸجػځؽ ٠ٽی٭ی زځؽ وٱبڀه ټجڇٻ اق اڂ ثڅ یبؼ ؼاٌشٻ. 

چبی  چبی آقټبیً اق ؼوز ټٿ، ٸت ثبق ٌؽ ڂ ثب ٴف٨شٿ ثفٴڅ

  :ثڅ ضفٰز اڀؽاغز ڂ ٴ٩ز ثبـیٯ ِڃـسی ـڀٵً ـا

 ټٿ اق ـڂ وڃاٶ ایٿ ؼاـی ٰڅ االڀی چٽیٿ سڃ  ضڃا خبپ  -

ټفست  ٰڅ ټبچی ًٌ ایٿ. ٌؽی غڃة ی١ځی دفوی ټی

چف  .ثڃؼی خب ایٿ ضٱبیز ڂ ؼاوشبپ یڅ ثب ثبـ چف ؼیؽټز، ټی

ر  غڃاٺ سڃ ـڂ ثڅ ٬شٷ ثفوڃڀٻ یب ؼیڃڂڀڅ ٰفؼی ټی ثبـ ٨ٱف ټی

بٶ غڃؼر ـڂ ی١ځی ٰځٻ. چٽیٿ ٰڅ اټفڂق سڃڀىشی ث٩ڇٽی ض



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 606 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای ټڃڀؽڄ ٰڅ  غڃة ٌؽی. یڅ ټىیف غیٹی ٰڃسبڄ زځؽ چ٩شڅ

ثفای ٰٻ ٰفؼپ ؼڂق ټّف٦ ث١ٕی ؼاـڂچبوز. ټٽٱځڅ غیٹی 

زیكا ـڂ یبؼر ڀیبؼ یب ضشی اٌشجبڄ یبؼر ثیبؼ، اڂڀب چٻ ثڅ ټفڂق 

قټبپ ـ٨ٟ ټیٍٿ ڂٸی سځڇب زیكی ٰڅ ثبیؽ سٽفٰكر ـڂ ـڂي 

ـڂ دٍز  اـڂچبرؼ ټّف٦ ٠ځڃاپ چیر ثڅ ٰڅ  ثؿاـی ایځڅ

  .ٴڃي ڂ ٠٭ت ڀځؽاقی

اي ـا اق ؼیڃاـ  وف سٱبپ ؼاؼٺ ڂ وٽز ٰیبپ زفغیؽٺ. سٱیڅ

 ٌبڀڅ چٻ  ټٙت ٴف٨ز ڂ وػز ټ٥ٍڃٶ سٍٱف اق ؼٰشف ٌؽ.

 ثڃؼٺ؛  ٨ٱف ؼـ ـا غبڀڅ ټىیف سٽبٺ. ٌؽیٻ غبـج ټٙت اق ثبچٻ

 ٰڅ ای ټبچڅ ًٌ ؼڂـڄ ؼـ ثڃؼ ټٽٱٿ ٰڅ ثفغڃـؼچبیی ٨ٱف



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 607 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زیك  اؼڄ ثبٌٻ. ٠دیت ثڃؼ ٰڅ چیرؼ ڀدبٺا ثڃؼٺ ٰفؼڄ ؾٰف ؼٰشف

ؼاڀىشٻ اټب  وفی زیكچب ـا ټی یٯ .آټؽ ثڅ ؼـوشی یبؼٺ ڀٽی

  .ؼاڀىشٻ ٨٭ٗ ټی   چیر ِؽا یب سّڃیفی ؼـ ؾچځٻ ڀؽاٌشځؽ!

 ٤ؿای ڂ ټبچی ٠ب٫ٌ ڀبٺ، ضىبٺ ٌػُ آپ  ؼاڀىشٻ ټثال ټی

 اي ویځڅ ـڂی ڂ غبٰىشفی اي ٠ال٬څ ټڃـؼ ـڀٳ ثڃؼ، ؼـیبیی

ؼاڀىشٻ ټځٍبء آپ  ٌیف ؼاٌز. ڀٽی ٌؽڄ ثیغبٸٱڃ ٘فش یٯ

آټؽ اټب اڀٵبـ ٰڅ ٬جال ثفایٻ ؼیٱشڅ ٌؽڄ ثبٌؽ،  ا٨ٱبـ اق ٰدب ټی

   .ٌؽڀؽ ؼـ ؾچځٻ ثڅ غٗ ټی

اي ـا قؼ ڂ ثب  ثڅ ٰیبپ ڀٵبڄ ٰفؼٺ ٰڅ ـیٽڃر دبـٰیځٳ غبڀڅ

ټڇبـر ټبٌیٿ ـا ؼـ خبیٵبڄ ًٌ دبـٮ ٰفؼ. چٽفاڄ ثبچٻ دیبؼ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 608 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٴ٩شٻ اق غڃؼ  . ؼـڂ٢ ڀٽیٌؽیٻ. ضه ڂ ضبٶ ٤فیجی ؼاٌشٻ

 .سفویؽٺ ټی ثفوبڀٻ آویت  ٰڅ ثڅ ؼیٵفاپ سفویؽڄ ثڃؼٺ، اق آپ

ٴف٨شٻ ٰڅ ثبیؽ ٰیبپ ـا ثڅ ٬شٷ ثفوبڀٻ  اٴف یٯ آپ سڃچٻ ټی

وڃق ـا ؼـ  زڅ؟ زٙڃـ خفأر ٰفؼڄ ثڃؼِ ټٿِ ټفیِٓ ڀیٽڅ

 اي ـاڄ ؼچؽ؟  غبڀڅ

ثب آوبڀىڃـ ثڅ ٘ج٭څ ټڃـؼ ڀٝف ـویؽیٻ ڂ ده اق ڂـڂؼ ثڅ 

ټىش٭یٻ وٽز اسب٪ ـاڄ ٴف٨شٻ. ٩٬ٹی ثڅ ؼـي قؼٺ ڂ ثب  غبڀڅ،

 اٺ غ٩څ ؼاٌز ث٥ٓ  چب ـڂی سػز ڀٍىشٻ. چٽبپ ٸجبن

 قټكټڅ غڃؼٺ ثفای ٸت قیف ڂ ثفؼٺ ٴٹڃ ثڅ ؼوز. ٰفؼ ټی

  :ٰفؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 609 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 اٴڅ چٽڅ ایځب چٻ سڃچٻ ثبٌٿ زی؟  -

چبیٻ ـا ـڂی ِڃـر  ای ٍٰیؽٺ ڂ خ٩ز ؼوز ٰال٨څ« چڃ٦»

آټؽ دفؼڄ  څ ثڅ زٍٽبڀٻ ټی٨ٍبـ ؼاؼٺ. اق ٨فٖ ٨ٍبـی ٰ

سب قټبپ  څ ثڃؼٺٌؽ. سّٽیٻ ٴف٨ش پ و٩یؽ ڂ ویبڄ ټیدٍشٍب

 آویت ٰىی ثڅ ڀجبیؽ. ڀٽی ـ٨شٻ ثیفڂپ اسب٪ اق  غڃة ٌؽپ،

 ؼٶ ٰىی ثڅ ڀجبیؽ  ٌٱىشٻ، ټی ـا ٰىی ؼٶ ڀجبیؽ. قؼٺ ټی

  !ٌؽٺ ټی غڃة ثبیؽ سځڇب  ټٿ ثىشځٻ، ټی

 ـا چبیٻ ؼوز سػز، سبج  غڃؼٺ ـا ثبال ٍٰیؽٺ ڂ ثب سٱیڅ ثڅ

 سفویؽٺ ټی ڂ زٍٻ ثىشٻ. ضبٸز ـاضز آڂیكاپ ثڅ

 ،ڂا١٬ی غب٘فار خبی ثڅ ڂ سّڃـ ٰځٻ ـا ٴؿٌشڅ  غب٘فار



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 610 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

غڃـؼ،  ٰڅ ثڅ ؼـ اسب٪ ټی  چبیی س٭څ ِؽای ثب. ټی قؼٺ سڃچٻ

ؼاڀىشٻ ٰیبپ ثڃؼ، ده ٬جٷ اق ثڅ ِؽا ؼـ  زٍٻ ثبق ٰفؼٺ. ټی

  :آټؽپ ِؽای اڂ، ٸت قؼٺ

  .اق چٽڃپ خب ثٵڃ اٴڅ ٰبـی ؼاـی -

  .زفا ؼـ ڂ ٩٬ٷ ٰفؼی؟ ثیب ثیفڂپ، دیشكا و٩بـي ؼاؼٺ -

ؼوشٻ ـا ؼـاق ٰفؼٺ سب ٰٹیؽ ثف٪ ثبالی وفٺ ـا غبټڃي ٰځٻ 

 :ؼـ چٽبپ ضیٿ خڃاة ٰیبپ ـا ؼاؼٺ

  .غڃاٺ ثیفڂپ ثیبٺ ؼاـٺ. ڀٽی ٤ؿای ټٿ ڂ ثؿاـ دٍز ؼـ، ثفټی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 611 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای ؼـ وٱڃر ٴؿٌز ڂ ټٿ ثب ؼـ آڂـؼپ ٌبٸٻ،  زځؽ ثبڀیڅ

اَٺ ـا ثبق ڂ اق سٿ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ. ِؽای چبی ټبڀشڃ ؼٰٽڅ

  :ټدؽؼي ثب٠ث ٌؽ ثڅ ؼـ ثىشڅ زٍٻ ثؽڂـٺ

  !غڃاٺ ضف٦ ثكڀٻ ثبچبر ڂ، ټیثبق ٰٿ ؼـ -

٬ّؽ ٸدجبقی ثب اڂ ـا ڀؽاٌشٻ اټب ؼـ ٌفایٙی ڀجڃؼٺ ٰڅ 

غڃاوز  چبی خؽیؽ ؼـ وفٺ ثفیكٺ ڂ ؼٸٻ ټی ثػڃاچٻ ضف٦

ڂـ ثبٌٻ. چب ؼ ٌؽٺ، اق چٽڅ آؼٺ سب ـڂقی ٰڅ ٰبټال غڃة ټی

  :ٴ٩شٻ ثب ِؽای ٰڅ ث٥ٓ ټی ٸفقاڀؽي ؼـ خڃاثً



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 612 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ټثٷ ٌیځیٻټی ٌؽٺ  غڃاٺ ضف٦ ثكڀٻ. چفټڃ٬ٟ غڃة ڀٽی -

  .ٰځیٻ ټی ِطجز ثبچٻ ڀفټبٶ ٠ٽڃی دىف ٠ٽڃ ؼغشف یڅ

ضڃا ڀڃؼ ڂ ڀڅ ؼـِؽ ثڇجڃؼی ؼاٌشی. غیٹی اق ؼاـڂچب ـڂ  -

ٰڅ ٬ٟٙ یڇڃییٍڃپ ٠ڃاـْ ؼاـپ ٴ٩شٿ  ٨٭ٗ ثڅ غب٘ف ایٿ

ڂ ثبق   آؼٺ ڀفټبٸی. ؼـ اؼاټڅ ثؽی ڂٴفڀڅ سڃ چٽیٿ االڀً چٻ یڅ

  .ٰٿ

٬ّؽ ـ٨شٿ ڀؽاٌز، ټٿ چٻ ثیً اق ایٿ ًٍٰ ټّبضجز ثب 

اڂ ـا ڀؽاٌشٻ. اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ثب ـاڄ ٴف٨شٿ وٽز ؼـ، 

٩٬ٹً ـا ثبق ٰفؼٺ. ؼوشٵیفڄ ـا دبییٿ ٍٰیؽڄ ڂ ؼوز ثڅ ویځڅ 

  .ٌؽٺ غیفڄ ثڃؼ ایىشبؼڄ ؼـ دٍز ٰڅ ثٹځؽي ٬بټز  ثڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 613 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 زفا سبـیٱی قؼی؟  -

ثڅ اسب٪ ثفٴٍشٻ ڂ ثب ڀٍىشٿ ـڂی سػز، قاڀڃچبیٻ ضف٦  ثی

ٴ٩ز غڃة ٌؽڄ ثڃؼٺ. ثبڂـي ثفایٻ  ـا ث٥ٷ ٴف٨شٻ. ټی

وػز ثڃؼ! اٴف آپ ټفیٕی ڂضٍشځبٮ ټكغف٦ ـا ؼاٌشٻ ثبڂـ 

ثڅ ـڂاڀذفیٍی اٺ، ٌٯِ ـڂاپ ثبیؽ  ٰفؼٺ غڃة ٌؽڄ ثبٌٻ. ڀٽی

چٻ أب٨څ ټی ٰفؼڀؽ زفا ٰڅ ؼـ ثفضڅ ای ثڃؼٺ ضشی 

 بوبر ؼـڂڀی اٺ ـا ـؼ ټی ٰفؼٺ.اضى

اٺ ؼٌڃاـ ثڃؼ،  ؼـ چٽبپ ضؽی ٰڅ ثبڂـ ټفیٕی ڂ ؼیڃاڀٵی 

 .ٌؽ ٨ڇٽیؽ چځڃق چٻ یٯ ټفیٓ ـڂاڀی ثڃؼٺ ټی

چبی ٰیبپ، ټشڃخڅ  ٺ ـا ـڂی قاڀڃ ٴؿاٌشٻ اټب اق ِؽای ٬ؽٺوف



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 614 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٌؽٺ ؼاغٷ آټؽڄ ثڃؼ. ثبال دبییٿ ٌؽپ سػز ڀٍبپ اق ڀٍىشځً 

    .ثڃؼ

 ضڃا؟   -

  :قؼٺ ٸت خڃاثً ؼـ ڂ ڀٱفؼٺ خؽا اٺ قاڀڃ اق  وفٺ ـا

 ثٹڅ؟  -

  .ټٿ ڂ ڀٵبڄ ٰٿ ڂ خڃاثٻ ڂ ثؽڄ  -

بڀً ؼـ وفٺ ـا اق قاڀڃاَٺ ثٹځؽ ڂ ڀٵبچً ٰفؼٺ. ثف٪ زٍٽ

ا٨كڂؼ. ڀٵبچٻ ثڅ زٍٽبڀً ؼیٵف  اي ټی سبـیٱی ثڅ خؿثڅ

 آپ ټفیٕٻ، ثڃؼٺ ٰفؼڄ ثبڂـ  اضىبن ڀؽاٌز، اق قټبڀی ٰڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 615 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ڂاـٺ سڃچٻ چبی ٠بٌ٭بڀڅ ؼـٮِ ثڅ ټفا سڃاڀىز ڀٽی چب زٍٻ

 چٽبڀځؽ ٰڅ غڃؼٺ اق ٌفٺ .ٌؽ ټی ٌفټٻ ؼیؽڀً ثب سځڇب ڂ ثجفؼ

ٻ ضش ثڅ ڂ ثڃؼٺ ؼاؼڄ ٴیف اڂ ثڅ ٰفؼڄ دبـڄ قڀدیك ـڂاڀی یٯ

 ؼـ  ،ای ٰڅ ثبقی ٰفؼڄ ثڃؼٺ ی ٠بٌ٭بڀڅثفای چٽبپ وځبـیڃچب

 ټفا ڂ وڃغشڅ ؼٸًڂ اڂ   ـ٨شڅ فڂ٨ ٌؽڄ سفٮ ؼغشف یٯ ڀ٭ً

 .ثڃؼ آڂـؼڄ غڃؼي غبڀڅ ثڅ

ٰڅ ؼـ زٍٽً یٯ ؼغشفٮ ټفیٓ سڃچٽی ؼیؽڄ  اق آپ

ٌؽٺ ڂ ثڅ ی٭یٿ اڂ ټدجڃـ ثڅ سطٽٹٻ ثڃؼ، ضبٸٻ ضىبثی  ټی

  .یؽغفاٌ غفاة ڂ ث٥ٓ ٴٹڃیٻ ـا ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 616 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰځی ٰڅ زٍٽبر ثف٪ِ اٌٯ ڀٍىز  ثڅ زی ٨ٱف ټی -

 ؼاغٹً؟ 

 ثب ڂ ٍٰیؽٺ وفٺ ثڅ ؼوشی  چبیٻ ـا اق اڂ ؼقؼیؽٺ. زٍٻ

 ؼـ ڂ ثكڀٻ ده ـا ث٥ٕٻ ٰفؼٺ و١ی ٠ٽی٭ی ڀ٩ه ٍٰیؽپ

  :ٴ٩شٻ خڃاثً

چبی ڀبخڃـ  یبؼټڅ غیٹی اټیف ڂ اؾیز ٰفؼٺ؛ ثڇً سڇٽز -

 قؼٺ. اڂپ ٴځبچی ڀؽاـڄ، ټٵڅ ڀڅ؟ 

ؼ٠ب -قؼٺ، ؼ٠ب ؼ قټبڀی ٰڅ اق اټیف ضف٦ ټیؼاـ ثڃ غځؽڄ

ٰفؼٺ ڀ٭ً ثفاؼـِ ثٹځؽ ٬بټشٻ ڀیك یٯ سڃچٻ ڀجڃؼڄ ثبٌؽ.  ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 617 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

سٯ -ِؽای ثٻ ٰیبپ، ثب٠ث ٌؽ ثڅ اڂ زٍٻ ثؽڂقٺ ڂ اق سٯ

  :خٽالسً ٠ؿاة ڂخؽاپ ؼـ ؼٸٻ الڀڅ ٰځؽ

 چفٰبـی  اټیف چٽیٍڅ ٰځبـر ثڃؼ. اق اڂٸً ضبټیز ثڃؼ؛ -

ر غیٹی سالي ٰفؼ. غیٹی ایٿ ټؽ .ثػځؽڄ ٸجز ٰڅ ٰفؼ ټی

غڃاثی ٍٰیؽ اټب ټفؼڂڀڅ غڃاچفي ڂ ضٽبیز  اؾیز ٌؽ، ثی

ٰفؼ سب االپ ثشڃڀی ثؽڂپ چیر ټٍٱٹی ضف٦ ثكڀی ڂ اق اڂپ 

  .ثذفوی

 غٍٱٻ ٴٹڃی ټڇٽبپ  ضف٨ً ٰڅ سٽبٺ ٌؽ، ث٥ٓ ثبق چٻ

 ثڅ غٙبة ث٥ٓ ثب غڃؼ، ؼـ ٌؽڄ خٽٟ ضبٸز چٽبپ ؼـ. ٌؽ

  :قؼٺ ٸت ٰیبپ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 618 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 غڃؼٰبـ ثڇٻ ثؽی؟ ټیٍڅ یڅ ؼ٨شفزڅ ڂ  -

ـویؽ ؼـ غڃاوشٻ ثفایً ٠دیت آټؽڄ  ڀٵبچٻ ٰفؼ، ثڅ ڀٝف ټی

  :ثڃؼ ٰڅ یٯ سبی اثفڂاَي ـا ثبال اڀؽاغز ڂ دفویؽ

 ؼ٨شف؟! ثفای زی؟  -

  .ثیبـ ٸ٩ٙب -

وفی سٱبپ ؼاؼ ڂ اق خب ثٹځؽ ٌؽ. ٬جٷ اق ثیفڂپ ـ٨شٿ اق اسب٪، 

ی ٰٹیؽ ثف٪ ثبالی وفٺ ـا قؼ ڂ ثب ٸجػځؽ ثڅ زٍٽبڀٻ ڀٵبچ

  :اڀؽاغز

  .ایځدڃـ ثڇشف ٌؽ -
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 619 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

وذه دٍشً ـا ٰفؼ ڂ اق اسب٪ غبـج ٌؽ. ٬ّؽ ؼاٌشٻ 

چبی ٰیبپ ـا ثفای غڃؼٺ ؼیٱشڅ ٰځٻ ڂ ثځڃیىٻ. اٴف  ضف٦

اٺ  ڀڃٌشٻ، ؼـ ټڃا٬ٟ ضبٶ ثؽی زیك ـا ؼـ یٯ ؼ٨شفزڅ ټی چٽڅ

ا٨شبؼ. زځؽ ؼ٬ی٭څ سب  چب یبؼٺ ټی ثب غڃاڀؽڀً ٌبیؽ ض٭ی٭ز

ڂـڂؼي ڀٵبچٻ ثڅ ؼ٨شف ؼـ ثفٴٍز ٰیبپ ٘ڃٶ ٍٰیؽ. ثب 

ؼوشً ٍٰیؽڄ ٌؽ. ٰځبـٺ ڀٍىز ڂ ؼ٨شف ـا وٽشٻ ٍٰیؽ. 

اي  دبچبیٻ ـا ؼـاق ڂ ثب وف ؼاؼپ غڃؼٺ ـڂی سػز، ٸجڅ

اڀؽاقڄ یٯ ڂخت ثب ٰیبپ ٨بِٹڅ ؼاٌشٻ. ؼ٨شف ـا ثبق ڂ  .ڀٍىشٻ

ثب غبٸی ٴؿاٌشٿ ٩ِطڅ اڂٸً، ثبالی ٩ِطڅ ؼڂٺ ڀڃٌشٻ 
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 620 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 .ام کرده انصافی امیر! برادری که در حق او بی

  :وذه ثڅ وٽز ٰیبپ زفغیؽٺ ڂ ٸت قؼٺ

زیك ـاخٟ ثڅ اټیف ـڂ ثڇٻ ثٵڃ ټٿ  غت. االپ چٽڅ غیٹی -

خب ثځڃیىٻ. زځؽ وبٸٍڅ؟ ٥ٌٹً زیڅ؟ سب زڅ ضؽ ثب ټٿ  ایٿ

 ِٽیٽیڅ؟ 

چبی ٘ڃالڀی  ٰیبپ ڀٵبڄ ٠ٽی٭ی ثڅ ټٿ اڀؽاغز. آپ ڀٵبڄ

ٹڃی ثفؼ. غڃؼٰبـ ؼوشٻ ـا خ اغشیبـ ٴفټبی سځٻ ـا ثبال ټی ثی

  :ِڃـسً سٱبپ ؼاؼٺ ڂ ٸت قؼٺ

  .ټطڃ زی ٌؽی؟ ثڇٻ ثٵڃ ثځڃیىٻ -
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 621 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  :ڀٵبچً ـا اق ټٿ ٴف٨ز ڂ ثب ِب٦ ٰفؼپ ٴٹڃیً ٸت قؼ

ضڃا خؽا ڀیبقی ثڅ ایٿ زیكا ڀیىز. ثڇٻ ا٠شٽبؼ ٰٿ، ټیٵٻ  -

  !ضبٸز غڃة ټیٍڅ، ضشی ٌؽڄ

  .ٰیبپ اؾیشٻ ڀٱٿ. ٸ٩ٙب ثڇٻ ثٵڃ -

پ ڀؽاـٺ، ٌفڂٞ ثڅ ٰیبپ ٰڅ ؼیؽ اق ټڃ١ٔٻ ٬ّؽ دبییٿ آټؽ

  :ڀڃٌشٻ س١فی٧ ٰفؼ ڂ ټٿ غٗ ثڅ غٗ ټی

سفڄ، ټدفؼڄ، ٬ؽ  اټیف، ثفاؼـ ثكـٴشڅ. ًٌ وبٶ اقر ثكـٲ -

ٰبـ ټیٱځڅ ڂ ثیٍشف اق چٽڅ ٮ اټالثٹځؽ.  ڃچبییٯ ڂ ڀڃؼ ڂ ټ

  .وز ثڅ غڃاچف ٰڃزڃٸڃي ٰڅ سڃ ثبٌی ڂاثىشڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 622 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

٩ِطڅ  وفی سٱبپ ؼاؼٺ ڂ ثب غبٸی ٴؿاٌشٿ دبییٿ ٩ِطڅ،

. ٰفؼٺ آ٤بق ټبؼـ ڀبٺ ثب ـا وڃٺ ٩ِطڅ  وڃٺ ـا ثبق ٰفؼٺ.

 اٌشجبڄ ثڃؼ ټٽٱٿ آټؽ ټی یبؼٺ اڂ اق چفزڅ س٭فیجب ٰڅ ټبؼـی

 ـڂی ًٍزٍ ٰڅ ٰیبپ ثڅ ټبؼـ، اوٻ ڀڃٌشٿ اق ث١ؽ  .ثبٌؽ

  :قؼٺ ٸت ڂ ٰفؼٺ ڀٵبڄ ثڃؼ ټبڀؽڄ ثفٴڅ

 غت. ټبټبڀٻ زی؟ اق اڂپ زی ثځڃیىٻ؟  -

 ؼاـ، ٤ٻ ثٻِ ِؽای  ثٷ زفغبڀؽ ڂ ثبٰیبپ ـڂیً ـا وٽز ټ٭ب

  :قؼ ؼیٵفی قغٻ ـا اٺ ؼیؽڄ آویت ـڂضیڅ
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 623 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 اق دیً، زڇبـوبٶ  ټبؼـر چٽیٍڅ ؼڂوششڃپ ؼاٌز. -

  .ؼاؼیٻ ؼوشً

ٴ٩ز؟! ټٿ... ټٿ  غڃؼٰبـ اق ؼوشٻ ٸیك غڃـؼ. ؼاٌز زڅ ټی

ٰفؼٺ ټفٲ  ټبؼـ ڀؽاٌشٻ؟ ؼـڂ٢ ټطٓ ثڃؼ! چفزڅ ـا ثبڂـ ټی

 ای ٬ٙفڄ  زیك ثڃؼ. سف اق چٽڅ ػزټبؼـٺ ٤یف ٬بثٷ ثبڂـسف ڂ و

 ثڃؼ، ٌؽڄ ٴؿاـی اوٻ ټبؼـ ڀبٺ ثب ٰڅ ای ٩ِطڅ ـڂی اٌٯ

 ٌؽر اق ٰڅ ؼوشی ثب ڂ قؼٺ ڂـ٪ ـا ثفٴڅ وفی١ب. زٱیؽ

.  ڀڃٌشٻ دؽـ ڀبٺ ثڅ   ـا ث١ؽ ٩ِطڅ ٠ځڃاپ ٸفقیؽ، ټی ڀبـاضشی

 غڃؼي سب ٰفؼٺ ڀٵبڄ ٰیبپ ثڅ ټځشٝف ڂ ڀذفویؽٺ زیكی ثبـ ایٿ

  .ځڃیىٻث ټٿ ڂ ثٵڃیؽ ـا ټبخفا
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 624 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 اق ؼیٵڅ ټبڄ چ٩ز ڂ وبٶ وڅ ؼ٬ی٭ب  ثبثبر، ٠ٽڃی ټٿ -

    !ټ٭ؽوبسڅ  ثڅ سڃچیٿ خفټً. ټیبؼ ثیفڂپ قڀؽاپ

٬جٷ اق ڀڃٌشٿ ڀٵبچً ٰفؼٺ؛ دؽـِ ټٿ، دؽـ چٽیٍڅ ټڇفثبپ ټٿ 

ای اٌٯ ـڂی  ثڅ ټ٭ؽوبر سڃچیٿ ٰفؼڄ ثڃؼ؟ ثبق چٻ ٬ٙفڄ

قؼٺ. ٩ِطڅ زٱیؽ ڂ ثب ٰبټٷ ٰفؼپ ټطشڃایً ثفٴڅ ـا ڂـ٪ 

ثبـ ڀبٺ ٌػُِ آٌځبی ٤فیجڅ ـا ڀڃٌشٻ. ضىبٺ! ضىبٺ  ایٿ

چٽىفی ٰڅ اق قڀؽٴی ټٍشفٰٻ ثب اڂ خك ؼـؼ زیكی  !سڃٰٹی

  .ثڅ یبؼ ڀؽاـٺ

   ضىبٺ زی؟ اق اڂپ ثٵڃ. ٰدبوز؟ -
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 625 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰڅ ټٿ ٩ِطڅ ـا ڂـ٪ ثكڀٻ، ٰیبپ ؼوشً ـا  ثبـ ٬جٷ اق آپ ایٿ

  :قؼ ٸت  دیً آڂـؼ ڂ ثب ـؼ ٰفؼپ ٩ِطڅ،

    .څ اقي ڀڃٌشی ٰب٨یڅچٽیٿ ٬ؽـ ٰ -

ڀٵبچً ٰفؼٺ. ٠دیت ثڃؼ ٰڅ ثب آټؽپ ڀبٺ ثفاؼـي زٍٽبڀً 

ـیػز! ؼ٨شف ـا  ٌؽ ڂ ثڅ ڂٔڃش ثڅ چٻ ټی ای غڃپ ټی ٰبوڅ

ثىشٻ. ٨ٱف ڂ سّڃیف ټبؼـ، یٯ ٸطٝڅ چٻ اق ټ٭بثٷ ؼیؽٺ ٰځبـ 

ـ٨ز. ثڅ ؼ٨شف ثىشڅ ٌؽڄ ڀٵبچی اڀؽاغز ڂ وذه ثب ڀٵبڄ  ڀٽی

ًٰ آټؽ. ؼـ اؼاټڅ دڃقغځؽي  ثڅ ټٿِ ټ٥ٽڃٺ ٸجً ثڅ دڃقغځؽ

اق خب ثٹځؽ ٌؽ ڂ وٽز غفڂخی ـاڄ ٴف٨ز. دٍز ثڅ ټٿ ٸت 

  :قؼ
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 626 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

سڃی ؼ٨شفزڅ غبڀڃاؼٴیز ٰڅ اوٻ ټٿ ڀجڃؼ؛ ضؽا٬ٷ ثٹځؽٌڃ  -

  .ڀبچبـ ـڂ ثبچٻ ثػڃـیٻ، اق ؼچٿ ا٨شبؼ

اق اسب٪ غبـج ڂ ؼـ ـا دٍز وفي ثىز. اق ؼڂـ ٌؽڀً ٰڅ 

٪ قؼٺ. وذه ثڅ ټٙٽئٿ ٌؽٺ، اق خب ثٹځؽ ڂ ٩٬ٹی ثڅ ؼـ اسب

  :خبی ٬جٹٻ ثبقٴٍشٻ ڂ ثب ِؽای ثٹځؽی خڃاثً ـا ؼاؼٺ

  .ث١ؽ ټیػڃـٺ ؼاـ ڀٵڅ ڂ ټٿ ثفای ثػڃـ سڃ. االپ  ڀٽیػڃـٺ -

زیكی خڃاثٻ ـا ڀؽاؼ. ٩ِطڅ اڂٶ ؼ٨شف ـا ثبق ٰفؼٺ ڂ ثب ؼـاق 

 ٩ِطڅ  ٍٰیؽپ ـڂی ٌٱٻ، ټ٥ٍڃٶ ڀڃٌشٿ ٌؽپ. غٙبة
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 627 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٻ. ثځڃیى ٰیبپ خٹڃی ڀؽاٌشٻ ؼڂوز ٰڅ ثڃؼٺ غڃؼٺ اڂٶ

  :ثبالی ٩ِطڅ ـا سیشف قؼٺ

  !من حوا هستم! حوا -

اٺ، ثبیؽ ؼـ اڂٸیٿ ِط٩څ ایٿ ؼ٨شف  ضبٶ ٰڅ ٬ٹٻ ؼـ ؼوز ٴف٨شڅ

 ٨ٱف ـڂقی اٴف  یٯ ڀبټڅ ثفای غڃؼ ثځڃیىٻ. ثځڃیىٻ ٰڅ ضڃا،

 ثڅ غٗ. ثػڃاپ ـا ؼ٨شف ایٿ ڀیىز، ٠بؼی زیك چیر  ٰفؼی

 یٵفؼ چبی ـڂق ڀیىز ټٽٱٿ ٰڅ زفا ٰٿ ثبڂـ ـا غًٙ

  .ٰځی ٨ٱف ؼـوز ثشڃاڀی  بڀځؽ اټفڂقچٽ
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 628 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زیك ٨ٱف ڀٱٿ. ثڅ ؼیٵف ثب ٰالټز آویت ڀكپ.  ثڅ چیر

ٰؽاٺ اق  ٰځؽ! چیر زیك ٨ٱف ٬شٷ سڃ ـا ڀٽی ٰه، چیر چیر

 سڃ ثبٌؽ یبؼر. ڀیىشځؽ ؼٌٽٿ سڃ ثب  ار ا٠ٕبی غبڀڃاؼڄ

 ڀبٺ ثڅ دفیٍی ـڂاپ ثیٽبـی یٯ ؼزبـ ٨٭ٗ ڀیىشی؛ ؼیڃاڀڅ

څ ا٘فا٨یبڀز وػز ټ٥ٍڃٶ ٰ چىشی «قا سڃچٻ اغشالٶ»

  .اڀؽ ؼـټبڀً

ٌبیؽ ثبڂـر ڀٍڃؼ اټب ټٿ ثب زٍٽبپ غڃؼ ڀشبیح ڀڃاـچبی 

ڀڃیىٻ، ټٽٱٿ  اٺ ـا ؼیؽٺ ڂ ضبٶ ٰڅ ؼاـٺ ایٿ ڀبټڅ ـا ټی ټ٥كی

 .چب یبؼٺ ثٽبڀؽ یب غیف ڀیىز ٨فؼا ـڂق ایٿ

سڃاڀی اؼاټڅ ؼچی ڂ  ٰیبپ؛ اٴف ٨ٱف ٰفؼی ـڂقی ؼیٵف ڀٽی
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 629 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

، اٴف ٨ٱف ٰفؼی ٠بٸٻ ڂ آؼٺ ؼوز زیك یبؼر ڀیىز چیر

چبی ؼاغٷ غیبثبپ  اڀؽ ڂ ضشی ٤فیجڅ ؼٌٽځی ثب سڃ ثفؼاٌشڅ

اڀؽ، ٨٭ٗ وفا٢ ٰیبپ ـا  چبی ٠دیجی ثب سڃ ـ٬ٻ قؼڄ ضٱبیز

  .ثٵیف. دیً ٰیبپ ثفڂ سب اڂ سڃ ـا ثب ِجفي ؼـټبپ ٰځؽ

٩ِطڅ ؼڂٺ ـا آڂـؼٺ. آپ ٩ِطڅ ټػّڃَ ثڅ اټیف ثڃؼ. ٬ٹٻ 

  :اي ٰفؼٺ ٌفڂٞ ثڅ دفٰفؼپ ثفٴڅ ؼـ ؼوز ٴف٨شٻ اق وف غٗ

سف! چٽیٍڅ یبؼر ثبٌؽ  سف سڃوز ڀڅ ٰڃزٯ اټیف، ثفاؼـ ثكـٲ

ٰځؽ  اڂ، ٬ّؽ آقاـ سڃ ـا ڀؽاـؼ. اټیف ثفای غڃثی سڃ سالي ټی

اټب ٴبچی اڂ٬بر ټٽٱٿ اوز قثبپ سٹع ٌڃؼ ٰڅ ڀجبیؽ اق اڂ ثڅ 
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 630 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼٶ ثٵیفی. چف ټڃ٬ٟ ـاڄ ٰیبپ ـا ٴٻ ٰفؼی، اق اټیف ٰٽٯ 

  .ڃ ـا دیً اڂ ثجفؼثػڃاڄ سب س

٩ِطڅ وڃٺ ـا ٰڅ ثبق ٰفؼٺ، ثب ؼیؽپ ڀبٺ ټبؼـ ث٥ٓ ـاڄ 

ثبـ ثڅ خبی غڃؼ، ټبؼـٺ ـا غٙبة ڀبټڅ  ٴٹڃیٻ ـا ثىز. ایٿ

  :٬فاـ ؼاؼٺ

ؼاڀی  آڂـٺ. ڀٽی ټبؼـٺ ٰڅ خك ٠ٙفِ ٌیفیځز زیكی ثڅ یبؼ ڀٽی

 ؼغشفِ ٰځی ـا سّڃـي سڃاڀی ڀٽی ضشی  اٺ. ار ز٭ؽـ ٌفټځؽڄ

یبؼ ثفؼڄ ڂ ؼـ سڃچٽبسً ثب سڃ قڀؽٴی  اق ـا ټفٴز ټ١ف٨شز ثی

څ ٌڃؼ سڅ ؼٸٻ ـأی ث ٰفؼڄ اوز. سځڇب زیكی ٰڅ ثب٠ث ټی

، ضٕڃـ سڃوز. ثب ؽغڃة ٌؽپ ڂ غالِی اق ټفیٕی ڀجبٌ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 631 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ڂ  ٰڅ اٴف غڃة ٌڃٺ، خبی ؼیؽپ سڃ ؼـغڃاة ٨ٱف ثڅ آپ

 ٴؿاٌشٿ وف خبی ڂ ثیبیٻ ټكاـر وځٳ ثڅ ثبیؽ ـڂیبچبیٻ

بیؽ وف ـڂی وځٳ وفؼ ث فؼپ،ٰ ٴفیڅ ثفای دبچبیز ـڂی

  .ٰځؽثٵؿاـٺ چٻ ضبٸٻ ـا ثؽ ټی

ٌؽ ؼـضبٸی ٰڅ ټفیٓ ثڃؼٺ ڂ سڃ ـا ؼاٌشٻ، ثب  ٰبي ټی

قؼٺ! سّڃـ  ٰفؼٺ ڂ سب اثؽ، سڃ ـا سڃچٻ ټی ا٘فا٨یبڀٻ ثؽ سب ڀٽی

  .ؼڂوشز ؼاـٺ !سڃ ؼـ سڃچٻ ڂ ـڂیب چٻ قیجبوز

ڂاـ ؼوشٻ ـا  چبیٻ غیه ٌؽڄ ثڃؼ. ڀڃاقي ٩ِطڅ اق اٌٯ

بٺ ټبؼـ ٍٰیؽٺ ڂ ٩ِطڅ ـا ڂـ٪ قؼٺ. ایٿ ٩ِطڅ ثفای ـڂی ڀ

آټؽ زځؽ وبٶ ثڃؼ ڀؽاٌشٽً.  دؽـ ثڃؼ. دؽـی ٰڅ یبؼٺ ڀٽی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 632 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ای  غڃؼٰبـ ـا ـڂی ٰب٤ؿ ـڂاپ ٰفؼٺ ڂ ٌفڂٞ ثڅ ڀڃٌشٿ ڀبټڅ

  :ثڅ غڃؼ ؼـ ـاثٙڅ ثب دؽـ ٰفؼٺ

قؼی ٰڅ قڀؽاڀی ثڃؼ اټب  ضڃا؛ دؽـر قڀؽاپ اوز. سڃچٻ ڀٽی

قڀؽاڀی ٌؽڀً س٭ّیف سڃوز. اٴف خفٺ اڂ ڀڅ ٬شٷ اوز ڂ ڀڅ 

ـڂقی ٨ٱف ٰفؼی ٰڅ ڀیبق ؼاـی ثب زٍٻ اڂ ـا ثجیځی، اق ٰیبپ 

-ثػڃاڄ ڂ٬ز ټال٬بر قڀؽاپ ثفایز ثٵیفؼ. اٸجشڅ اٴف سب وڅ

زڇبـ وبٶ ؼیٵف چٽسځبپ غڃة ڀٍؽڄ ثبٌی، ڂ٬شی آقاؼ ٌؽ 

سڃاڀی ضىبثی ثب اڂ ڂ٬ز ثٵؿـاڀی. ٌبیؽ اڂ ڀیك ٰٽٯ ٰځؽ  ټی

 . ار ثڅ ؼـټبپ ټفیٕی

اي ثځڃیىٻ  غڃاوشٻ ؼـ ـاثٙڅ ٩ِطڅ ث١ؽ ثفای ضىبٺ ثڃؼ. ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 633 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثځؽ یٯ چٽبپ ٰیبپ، ٬ڃٶ ثڅ. ـویؽ ڀٽی ؾچځٻ ثڅ  اټب زیكی

 ڀځڃٌشڅ ای ٩ِطڅ ٰیبپ اق. ثىشٻ ـا ؼ٨شف. ثڃؼ ٰب٨ی اڂ ثڅ ـاخٟ

 ڀجڃؼ ٌػّی اڂ. ثڃؼ ټػب٘جٻ چب ڀبټڅ سٽبٺ ؼـ اڂ ٰڅ زفا ثڃؼٺ،

ؼـ چف غٗ  ثڃؼ قٺال ڂ ٌؽ ټی غڃة ضبٸٻ اي ؼڂـی ثب ٰڅ

  .یبؼآڂـی ٰځٻ اق اڂ ثبیؽ ٰٽٯ ثٵیفٺ

چبیٻ اق خب  ؼ٨شف ـا قیف ثبٸٍٻ ٴؿاٌشٻ ڂ ثب دبٮ ٰفؼپ اٌٯ

ٴف٨شٻ. اق اسب٪  ثٹځؽ ٌؽٺ. ثبیؽ یٯ ؼڂي ؼـوز ؼـټڃپ ټی

غبـج ڂ ټىش٭یٽب وٽز آٌذكغبڀڅ ـ٨شٻ. ثب ؼیؽپ ؼڂ خ١جڅ 

ا دیشكایی ٰڅ ضشی اق ڀبیٹڃپ غبـج ڀٍؽڄ ثڃؼ، ٰیبپ ـا ِؽ

  .اضشٽبال ؼاغٷ اسب٬ً ثڃؼ .قؼٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 634 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٰیبپ؟ ڀػڃـؼی زیكی؟  -

 ڀٵبچً غڃـؼڄ خب آٌذكغبڀڅ،  اي ثڅ ټ٭ؽټڅ ثب ڂـڂؼ ثی

   .ٰفؼٺ

  .ڀػڃـؼٺ، ؼڂوز ڀؽاـٺ. قیبؼ غفیؽٺ ثبچٻ ثػڃـیٻ -

  :وفی سٱبپ ؼاؼٺ ڂ ثب ثیفڂپ ٍٰیؽڀٍبپ اق ڀبیٹڃپ ٸت قؼٺ

  .غت ده ثٍیٿ ثبچٻ ثػڃـیٻ -

ك ڀٍىز. یٯ خ١جڅ دیشكا خٹڃی اڂ ڂ ٸجػځؽی قؼ ڂ دٍز ټی

چبی سیجٵی ٬فټك ـا ـڂی ټیك  وه .یٱی ثفای غڃؼ ٴؿاٌشٻ

 دیشكا خ١جڅ ٰځبـ   چبی ڀڃٌبثڅ یٯ ڀ٩فڄ ـا ـیػشٻ ڂ ثٙفی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 635 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ـا ٠ٙفي ٰفؼٺ؛ ثبق ـا خ١جڅ ؼـ ڂ ڀٍىشٻ ټیك دٍز. ٴؿاٌشٻ

 غڃؼٺ، ـڂی ٰیبپ ڀٵبڄ وځٵیځی اضىبن ثب ڂ ٍٰیؽٺ ثڃ

  :قؼٺ ٸت ڂ ٰفؼٺ ڀٵبچً

 ثػڃـ ؼیٵڅ. زفا ټٿ ڂ ڀٵبڄ ټیٱځی؟  -

ڀٵبچً ـا ؼقؼیؽ ڂ اق خب ثٹځؽ ٌؽ. وٽز چٽبپ ٰبثیځز 

ضبڂی ؼاـڂچب ایىشبؼ ڂ زځؽ ٬فَ اق خ١جڅ غبـج ڂ وٽز 

چب ـا ٰځبـ خ١جڅ دیشكا چٻ ٴؿاٌز ڂ  ټٿ ثفٴٍز. ٬فَ

  :ٴ٩ز

  .ث١ؽ اق ٤ؿا ثػڃـٌڃپ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 636 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چب ـا  ٽڅٸ٭ وفی سٱبپ ؼاؼٺ ڂ ٸ٭ٽڅ دیشكااَٺ ـا ثب ڂٸٟ ٴبق قؼٺ.

ٰفؼٺ  ؼاؼٺ ڂ و١ی ټی ٬ڃـر ټی خڃیؽڄ ڀدڃیؽڄ چٽفاڄ ث٥ٓ

سڃخڅ  ٴف٨شٻ ثی چبی غیفڄ ٰیبپ ٰڅ چفثبـ ټسً ـا ټی ثڅ ڀٵبڄ

چب ـا چٽفاڄ ثب ڀڃٌبثڅ غڃـؼٺ.  ثبٌٻ. ٤ؿا ٰڅ سٽبٺ ٌؽ، ٬فَ

آټؽ،  ٰیبپ ڀ٧ّ ٤ؿایً ـا غڃـؼڄ ثڃؼ. اٴف ؼـوز یبؼٺ ټی

   .ٴ٩شڅ ثڃؼ ٨ىز ٨ڃؼ ؼڂوز ڀؽاٌز

ـڀٵً اڀؽاغشٻ ڂ قـؼ ١جڅ غبٸی غڃؼٺ ـا ؼاغٷ وٙٷ قثبٸڅ خ

ٴؿاٌشٻ.  وبیؽ اي  اٺ ـا ثڅ یػسبٶ ؼڂ ٘ج٭څ ڀڃٌبثڅثب٬ی ټبڀؽڄ 

  :قؼٺ  وٽشً زفغیؽٺ ڂ ثفای دف ٰفؼپ ڂ٬ز غڃؼ ٸت



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 637 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٰبـ ٰځیٻ؟ ثػڃاثٻ یب ټیشڃڀی وفٴفټی  سب ٌت ثبیؽ زی -

 ٨فاچٻ ٰځی؟ 

ؼقؼیؽي.  یای ٰڅ ؼیٵف ڀٽ ٸجػځؽي چٽفاڄ ٌؽ ثب ڀٵبڄ غیفڄ

چبیً، ټڃچبی غڃي  اق خب ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب سٱبڀؽپ ؼوز

  :ضبٸشً ـا ثڅ وٽز ثبال چؽایز ٰفؼ ڂ ٴ٩ز

  .ثفڂ سڃ دؿیفایی، ثبقی ٨ٱفی ثیبـٺ -

وف سٱبپ ؼاؼٺ ڂ اڂ آٌذكغبڀڅ ـا ثڅ ټ٭ّؽ اسب٪ غڃؼي سفٮ 

اي ـا یڅ یػسبٶ ٴؿاٌشڅ ڂ ثٙفی  ٰفؼ. دیشكای ڀیٽڅ غڃـؼڄ

ڂ ټ٥ٍڃٶ ٌؽپ، ٰفؼپ وفٴفٺ  اغشٻ.اي ـا اڀؽ غبٸی ڀڃٌبثڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 638 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ـاڄ قڂؼسف ٴؿـ ٰفؼپ سځڇب ـاڄ ٨فاـ اق ا٨ٱبـ وٽی ثڃؼ. سځڇب 

 ـڂق، دف ٰفؼپ ڂ٬شٻ ثب ٰیبپ ثڃؼ!

یٯ ؼوشٽبٶ وٙطی ثڅ ټیك ٰڃزٱً ٍٰیؽٺ ڂ وٽز  

سڃاڀىز ٨ٱفٺ ـا وبټبپ  دؿیفایی ـاڄ ٴف٨شٻ. ثبقی ٨ٱفی ټی

 .ؼچؽ

اي ڀٍىشڅ ثڃؼٺ ٰڅ ثب ٩ِطڅ ټبـ ڂ  ـڂی ٬بٸیسڅ ٘فش وځشی

ای  دٹڅ، اق اسب٬ً غبـج ٌؽ. ثبقی ٰڅ ٩ِطڅ ثكـٲِ دبـزڅ

 ؼاٌز ـڂ خٹڃی ټٿ دڇٿ ٰفؼ ڂ ټڇفڄ وجك ـا ثڅ ټٿ ڂ ٬فټك

 آټؽپ ثب ڂ  ـا ثفای غڃؼي ثفؼاٌز. وذه سبن اڀؽاغز

  .ٌؽ ثبقی ڂاـؼ اي، ٌبڀىی ًٌ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 639 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀڃثز ټٿ ٰڅ ٌؽ، سبن ؼڂ آټؽ ڂ ڀشڃاڀىشٻ ڂـڂؼ ٰځٻ. ٰیبپ 

ڀٵبچی ثڅ ټٿ اڀؽاغز ڂ ثب ثفؼاٌشٿ سبن اق خٹڃی ټٿ، ٰٽی 

ؼـ ؼوشً سٱبپ ؼاؼ ڂ ـڂی ٩ِطڅ اڀؽاغشً. ثب ؼیؽپ ًٌ 

ـا اق س١دت ثبال اڀؽاغشٻ  ټدؽؼی ٰڅ آڂـؼڄ ثڃؼ، اثفڂچبیٻ

  :قؼٺ ٸت  ڂ

 ؼاـی س٭ٹت ټیٱځی؟  -

  :سٯ غځؽڄ ثٹځؽی وف ؼاؼ ڂ ثب اٌبـڄ ثڅ زٍٽبڀٻ ٸت قؼ

  .زڅ س٭ٹجی؟ خٹڃی زٍٻ غڃؼر سبن ټیځؽاقٺ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   
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 640 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

زٍٻ اق اڂ ٴف٨شٻ ڂ ثب ضفَ سبن ـا ثفؼاٌشٻ. زځؽثبـی 

ؼاغٷ ؼوشٻ سٱبڀً ؼاؼٺ ڂ ثب آټؽپ زڇبـ، اغٻ ؼـ چٻ 

ٰڅ ٰیبپ ثفای ثفؼاٌشٿ سبن دیً ٬ؽٺ  آپ ٍٰیؽٺ. ٬جٷ اق

ٌڃؼ، غڃؼٺ سبن ـا خٹڃیً ٴؿاٌشٻ؛ سبن ـا ثفؼاٌز ڂ 

ثبـ ؼاغٷ ؼڂ ؼوشً ټطٱٻ سٱبڀً ؼاؼ. ثب دفر ٰفؼڀً  ایٿ

  :ـڂی ٩ِطڅ ڂ آټؽپ ًٌ ؼیٵف، ایځجبـ ضفِی سف ٸت قؼٺ

ٰځی ؼیٵڅ! ټٵڅ ټیٍڅ وڅ ثبـ دٍز وف چٻ  ثیب س٭ٹت ټی -

ٰځی ټٿ چځڃق  ثبقی ـڂ سٽڃٺ ټی٘ڃـی سڃ  ٌیً ثیبـی؟ ایٿ

 .ڀیڃټؽٺ سڃ ثبقی

ثٹځؽ غځؽیؽ، زیكی ٰڅ ؼـ ایٿ ټؽر اق اڂ ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ! 



استیصالرمان   
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 641 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبیً ـا ثڅ ڀٍبپ سىٹیٻ ثبال ثفؼ ڂ ثب ټڇفثبڀی غٙبة ثڅ  ؼوز

  :ټٿ ٴ٩ز

ثبڀڃ، ٘جی١ی ڀیىز ثفای چٽیٿ ایٿ ٌیٍٻ ـڂ ثڅ  ڃض٫ ثب س -

  .ثػٍٻ ٰڅ ڂاـؼ ثبقی ثٍی سڃ ټی

اٺ ـا ټطٱٻ ـڂی ڀ٭ٙڅ ٌفڂٞ  اڂ ـ٨شٻ ڂ ټڇفڄ ای ثڅ زٍٻ ٤فڄ

 ٰڅ دځح خبیٵبڄ ثڅ آټؽ، ٰڅ دځدی  ٰڃثیؽٺ. سبن اڀؽاغشٻ ڂ ثب

  :اڀؽاغشٻ ڂ ٴ٩شٻ  ڀٵبچی ثڃؼ ـڂیً ټبـ وف

   .ثیب، ڀیڃټؽڄ ڀیً غڃـؼٺ -



استیصالرمان   
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 642 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ـا  ٰیبپ ثبق چٻ غځؽیؽ ڂ ضفَ ټفا ثیٍشف ؼـ آڂـؼ. ټڇفڄ

ثب غځؽڄ ثڅ  غڃؼي ضفٰز ؼاؼ ڂ ثب ٴؿاٌشٿ ـڂی ڀیً ټبـ،

  :ڀ٭ٙڅ ٌفڂٞ ثفٴفؼاڀؽ ڂ ٴ٩ز

 ټٵڅ س٭ّیف ټځڅ ثؽٌځبوی سڃ؟  -

ڀكؼیٯ ثڅ زڇبـ ثبـ ثبقی ٰفؼیٻ؛ چف زڇبـ ثبق ٰیبپ قڂؼسف اق 

 سڃوٗ   ټٿ ثڅ ٬ٹ١څ ـویؽ ڂ ټٿ ثب ضفَ ڂ چیدبپ چفثبـ

 ثؽٌبڀىی اق ټٿ ڂ غځؽیؽیٻ ٬ؽـ آپ. غڃـؼٺ ټی ڀیً ټبـچب

آ٨شبة  ٰڅ ڃؼٺث غڃـؼڄ ضفَ ٰیبپ ٌبڀىی غڃي ڂ غڃؼ

   .٤فڂة ٰفؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 643 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ـا چبیً ؼوز ٰڅ ؼـضبٸی ڂ  ٩ِطڅ ٌٙفڀح ـا خٽٟ ٰفؼ

  :ٴ٩ز ټٿ ثڅ غٙبة ٍٰیؽ، ټی ثبال ثڅ غىشٵی ـ٨ٟ ثفای

ثبغشی، یڅ زبی ټڇٽڃپ  ٰڅ زڇبـ ثبـ ثڅ ټځبوجز ایٿ -

 ڃ غىشٵیٻ ؼـ ثفڄ؟ ٰځی ټځ ڀٽی

اٺ ؼاؼٺ. ثب ؼیؽپ  اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ٍٍٰی ثڅ سٿ ٴف٨شڅ

  :ش١دت ثڅ ٰیبپ ڀٵبڄ ٰفؼٺ ڂ ٸت قؼٺوب٠ز، ټ

 !ٰځیٻ ؼڂ وب٠ز ٰبټٹڅ ڀٍىشیٻ ثبقی ټی -

  :ٰیبپ اق خب ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب ٸجػځؽ ثڅ ټٿ ٴ٩ز

  .ٰځٻ غڃـی ٰڅ س٭ٹت ټی ثٹڅ وڅ وب٠شڅ ؼاـی وف ټٿ ڂ ټی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 644 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ای ٰڃسبڄ ًٰ آټؽ. ٴؿـ قټبپ ـا ڀ٩ڇٽیؽڄ ثڃؼٺ. ٸجٻ ثڅ غځؽڄ

وٽز آٌذكغبڀڅ  غڃاوشٻ...چٽبپ زیكی ثڃؼ ٰڅ ټیؼـوز 

ای یٯ  ؼپ زبیی وبقي، ؼڄ ؼ٬ی٭څـاڄ ٴف٨شٻ ڂ ثب ـڂٌٿ ٰف

چب ـیػشٻ ڂ  اوشٱبپ ڂپزبی غڃي ـڀٳ ؼٺ ٴؿاٌشٻ، ؼـ

ؼاغٷ ویځی ڀ٭ٹی ٴٷ ؼاـي زیؽٺ. ثب ٰٽی خىشدڃ ؼاغٷ 

آٌذكغبڀڅ، ٬ځؽاپ ټیځیٽبٸً ـا یب٨شٻ ڂ ویځی ثڅ ؼوز اق 

 آٌذكغبڀڅ غبـج ٌؽٺ

ٰفؼ. ثب  سٹڃیكیڃپ ـڂٌٿ ٰفؼڄ ثڃؼ ڂ ؼاٌز اغجبـ سٽبٌب ټی .

ٍىشٻ ٰڅ ضڃاوً ثڅ ټٿ خٹت ٌؽ. ویځی ـا ٨بِٹڅ ٰځبـي ڀ

 دیً ؼوز زبیی ثفؼاٌشٿ  ـڂی ټیك ٴؿاٌشٻ. چٽكټبپ ثفای



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 645 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 وٽشً ـا ڀٵبچٻ چٻ، ثڅ چبیٽبپ ؼوز ثفغڃـؼ ثب ٰڅ ثفؼیٻ

 ټفٴٻ ٌؽڄ ثڃؼ...زڅ   .ٰفؼ ټی ڀٵبچٻ چٻ اڂ ٍٰیؽٺ،

ثفای ٬ٟٙ اـسجبٖ زٍٽی دیً ٬ؽٺ ٌؽٺ ڂ ثب ٠٭ت ثفؼپ 

  :ؼوشٻ ٴ٩شٻ

  .غڃاوشٻ ثؿاـٺ خٹڃر ټی -

اٺ ـا  ؼاؼ. اوشٱبڀً ـا ثفؼاٌز، ټٿ ڀیك زبی وف سٱبپ

 ڀٵبڄ. ٍٰیؽٺ وف ؼا٤ً ټطشڃای اق ٬ٹڃح یٯ  ثفؼاٌشٻ ڂ

 ثڅ وٽبخز ثب  اټب ٰفؼٺ ټی اضىبن غڃؼ ـڂی ـا ٰیبپ غیفڄ

 زبی ڂ ؼاؼٺ ټی ٴڃي ٨ڇٽیؽٺ ڀٽی آپ اق زیكی ٰڅ اغجبـی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 646 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٰیبپ؟ ڀٵبڄ ٴفټبی یب ثڃؼ زبی ٴفټبی. غڃـؼٺ ټی ـا ؼا٤ٻ

  .ی ؼٺ ٰفؼڄ ثڃؼٺضىبث باټ ؼاڀٻ ڀٽی

ثفای ثڇٻ قؼپ وٱڃر وځٵیٿ خٽٟ، ثب ٸطٿ ٰځدٱبڂی ٸت 

  :قؼٺ

 زفا ڀٵ٩شی ضىبٺ ٰدبوز؟  -

ثڅ خبی ٌځیؽپ دبوػی اق خبڀجً، ِؽای ثفغڃـؼ ٌؽیؽ 

ای، ثب٠ث ٌؽ ثڅ ِڃـر ثفا٨فڂغشڅ  ٸیڃاپ زبی ثب ټیك ٌیٍڅ

چبی ؼـچٽً ڀٵبڄ ٰځٻ. ثب یٯ ٸطٿ ٤یف ِٽیٽبڀڅ  ثب اغٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 647 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

څ چیر ٌجبچشی ثڅ ؼڂوشی زځؽی دیًٍ ڀؽاٌز ای ٰ خؽی

  :خڃاثٻ ـا ؼاؼ

 !سڇفاپ ڀیىز -

ثبـ وڃاٸٻ  آټؽ، ایٿ ڂاٰځًٍ ؼـ ټ٭بثٷ ثفاؼـي ثڅ ڀٝف سځؽ ټی

  :ـا ڀطڃ ؼیٵفی اؼا ٰفؼٺ

 سڃاَٺ ثبچبي ټٍٱٷ ؼاٌشی؟  -

ڀٵبچٻ ٰفؼ. زٍٽبڀً ثڅ ٬ؽـی ڂضٍی ٌؽڄ ثڃؼ ٰڅ اق 

٨فڂ ٰفؼ ڂ اٺ دٍیٽبپ ٌؽٺ. ؼوشی ؼاغٷ ټڃچبیً  ٴ٩شڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 648 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ڀٵبچً ـا اق ټٿ ؼقؼیؽ. اق خبیً ثٹځؽ ٌؽ ڂ ثب چٽبپ ٸطٿ 

  :غٍٿ ٸت قؼ

  !ټٍٱٷ ؼاـٺ. اق ټٿ ـاخٟ ثڇً ڀذفن -

 اق ڀٵبچی  ٬بټشً  اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ڂ ټ٭بثٹً ایىشبؼٺ؛ ثڅ

 ثڃؼٺ ٍٰیؽڄ ٴفؼپ ٰڅ ؼـضبٸی ڂ اڀؽاغشڅ ثبال سب دبییٿ

  :قؼٺ ٸت ٰځٻ، ڀٵبڄ زٍٽبڀً ثڅ ثشڃاڀٻ  سب

 ٰځی ض٫ ټځڅ ثؽڂڀٻ ـاخٟ ثڇً؟  ف ڀٽی٨ٱ -

  :٤فیؽ ڂ ٌؽ غیفڄ  ثب چٽبپ ڀٵبڄ سځؽ ثڅ زٍٽبڀٻ

  !ڀڅ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 649 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 اي ٌبڀڅ ثڅ ٠ٽؽا  ای ٰڅ چبیٻ ـا ثڅ چٻ وبییؽٺ ڂ ثب سځڅ ؼڀؽاپ

   .ٴف٨شٻ ـاڄ اسب٬ٻ وٽز ثڅ ٰڃثیؽٺ،

 ؼـ ـا ټڃچبیٻ  .ڀٍىشٻ سػز ـڂی ڂ ثىشٻ ټطٱٻ  ؼـ اسب٪ ـا

ڃؼ یٯ ٰٹٽڅ چٻ اق اڂ ڀج بٔفض زفا. ٍٰیؽٺ ڂ ٴف٨شٻ ؼوز

   !ثٵڃیؽ؟

ٰفؼٺ سب  ای ؼـ چٽبپ ضبٸز ڀٍىشڅ ثڅ ؼـ ڀٵبڄ ټی زځؽ ؼ٬ی٭څ

ٌبیؽ ثفای ٠ؿـغڃاچی ثبثز ـ٨شبـ سځؽي ڂاـؼ ٌڃؼ اټب ؾچی 

  !غیبٶ ثب٘ٷ، ڀیبټؽ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 650 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 و٭٧ ثڅ ؼیٵف ؼ٬ی٭څ زځؽ  غڃؼ ـا ـڂی سػز ـچب ٰفؼٺ ڂ

 ٰٽؽ وٽز ٴف٨شٿ ـاڄ ثب ڂ ثٹځؽ خب اق ټىشأِٷ. ٌؽٺ غیفڄ

اٺ ـا ثفؼاٌشٻ ڂ اق اسب٪ غبـج  جبوی، ضڃٸڅ ـثؽڂٌبټجفیٸ

   .ٌؽٺ

 وٽز اغشیبـ ثی ڀٵبچٻ اټب ٰدبوز ٰڅ  غڃاوشٻ ڀٵبڄ ڀٱځٻ ټی

  ...ثڃؼ ـ٨شڅ اسب٬ً ثڅ ضشٽب ڀجڃؼ، ٌؽ؛ ٍٰیؽڄ دؿیفایی

. ٌؽٺ ؼاغٷ ڂ ثبق  ضٽبٺ ٰڅ اڀشڇبی ـاچفڂ ثڃؼ ـا ؼـِ

فؼپ آة ٰ ثبق ثب ڂ دڃٌیؽٺ ـا ضٽبٺ دالوشیٱی چبی ؼټذبیی

چبیٻ ـا غبـج ڂ ؼاغٷ وجؽ و٩یؽ ٴڃٌڅ ضٽبٺ  ٴفٺ، ٸجبن

   .اڀؽاغشٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 651 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 زځٳ وفٺ ثڅ ټطٱٻ ڂ  چبیٻ ـا ثىشٻ قیف آة ٴفٺ زٍٻ

 ٨ٱفٺ ثڃؼٺ، آة قیف ٰڅ سبیٽی سٽبٺ ڂٸی ثڃؼ ٠دیت. اڀؽاغشٻ

 ٌىشڅ ـا ؾچځیبسٻ سٽبٺ آة ٰڅ اڀٵبـ! ڀف٨ز ٰه چیر وٽز

ة ٴفٺ ـا ثىشڅ ڂ آ ىشٻ،ٌ ـا سځٻ ڂ ټڃچب ضىبثی ڂ٬شی  .ثڃؼ

    .ثب دڃٌیؽپ ضڃٸڅ، ثفای غفڂج ؼـ ضٽبٺ ـا ٴٍڃؼٺ

٬جٷ اق غفڂج ا٘فا٦ ـا زٍٻ، زٍٻ ٰفؼٺ ڂ ثب ا٘ٽیځبپ اق 

چبی ثٹځؽ غڃؼ ـا ثڅ اسب٪ ـوبڀؽٺ. یٯ  ڀجڃؼ ٰیبپ، ثب ٬ؽٺ

 ڂ دڃٌیؽٺ ثځ٩ً  ـاضشی ٌٹڃاـ ثب چٽفاڄ ِڃـسی ثٹځؽ  دٹیڃـ

. ثڅ غب٘ف ٌؽٺ اةغڃ سػز ڂاـؼ غیه ټڃچبی چٽبپ ثب



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   
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 652 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٰڅ ڀٵؿٌز زځؽی ثڃؼ، آټؽڄ سځٻ ٰڅ ضبٸی  ٴفټبی ضٽبٺ ڂ

  .ـ٨شٻ غڃاة ثڅ ڂ ٴفٺ زٍٽبڀٻ

***  

دىفٮ زٍٻ ټٍٱی ڂضٍی، ؼوشً ـا ثبال ثفؼ ڂ ثب ثف٪ 

 ضؽ ثٹځؽسفیٿ  ای ٰڅ ؼـ ٴڃٌٻ غڃاثیؽ، ِؽایً ثب ویٹی

  :ؼاؼ غفاي ـا چبیٻ ٴڃي

   !قؼی ضف٦  زیك چٽڅ سڃ ٲ...ڄ غڃـؼی ثب اڂپ ٰیبپ ثی -

اٺ ڂاـؼ ٰفؼ، زځؽ ٬ؽٺ ٠٭ت  ثب ٔفثڅ ټطٱٽی ٰڅ ثڅ ویځڅ

 دی ؼـ اڂ. غڃـؼ  دفر ٌؽٺ ڂ دٍشٻ ثڅ ؼیڃاـ ٴسی غبڀڅ

  :ؼاؼ اؼاټڅ ثڃؼ، ٰفؼڄ ڂاـؼ ټٿ ثڅ ٰڅ ای ٔفثڅ



استیصالرمان   
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 653 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ٨ٱف ٰفؼی قـ-قـ ٠ڃٔی اڂپ دیً ـ٨شی  سڃ قپ ټځی! -

 سٱفاـ ٬ىٻ ټدیؽ ٬فآپ ثڅ... ضڃا ؼیٵڅ ثبـ یڅ غجفیڅ؟ ٰفؼڄ

  !ر ڀٽیؿاـٺ قڀؽڄ  ٰځی

ڀ٩ىٻ اق ؼـؼ سځٳ ٌؽڄ ثڃؼ ڂ ث٥ٕی ٰڅ ثیع ٴٹڃیٻ ڀٍىشڅ 

   .ثڃؼ ثىشڅ ـا اٺ سځ٩ىی ـاڄ  ثڃؼ،

چبی ٌؽیؽ  سڃاڀىشٻ ڀ٩ه ثٱٍٻ... ثب سٱبپ ثڅ ـاوشی ٰڅ ڀٽی

ؼوشی، اڀٵبـ ٰڅ اق قیف آة ثیفڂپ ٍٰیؽڄ ٌؽڄ ثبٌٻ، 

چبیٻ سب آغفیٿ ضؽ ثبق ٌؽ ڂ سّڃیف زڇفڄ ٰیبپ ؼـ  زٍٻ

  :آڂـؼ یبؼٺ  غڃاة ڂ ثیؽاـی، ڀ٩ه ٍٰیؽپ ـا
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 654 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ټٿ ڂ ثجیٿ... ټٿ ڂ ثجیٿ، غڃاة ؼیؽی. ڀ٩ه ٠ٽی٫ ثٱً،  -

  ...زیكی ڀیىز

ٍٰیؽٺ. غڃاة ڀؽیؽڄ ثڃؼٺ،  سځؽ ڂ دٍز وف چٻ ڀ٩ه ټی

ٰبثڃن ثڃؼ! ٰبثڃن چٽبپ ضىبٺ ٴځٵی ٰڅ قټبڀی ٌڃچفٺ 

 غڃؼي ټ٭بثٷ  چبی ٰیبپ ِڃـسٻ ـا ٬بة ٰفؼڄ ڂ ثڃؼ! ؼوز

 ـ٬ّیؽ ټی ِڃـسً ـڂی زٍٽبڀٻ ټفؼټٯ  ؼ.ثڃ ٌشڅؼا ڀٵڅ

 غڃؼ ثڅ ِڃـسً اخكای ٰفؼپ ض٩ٛ ثب ؼاٌشٻ و١ی  ڂ

اق سځٻ   !اوز ثڃؼڄ ٰبثڃن ڂضٍی، دىف آپ ؼیؽپ ث٩ڇٽبڀٻ

ٰفؼ... ٴڃڀڅ اق ٴفټبی ویٹی اي ٌؽر ٔفثڅ چبیً ؼـؼ ټی

 وڃغز.ټی
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 655 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ؼٸیٷ، غڃؼ ـا  آة خٽٟ ٌؽڄ ؼچبڀٻ ـا ِؽا ؼاـ ٨فڂ ؼاؼٺ ڂ ثی

ؼـ آ٤ڃي ٰیبپ اڀؽاغشٻ. ث١ؽ اق آپ غڃاة ڂضٍځبٮ ٰڅ 

 ثڅ ثڃؼٺ،  ؼـڂڀً اضىبن ٰفؼڄدځبچی ـا ثب سٽبٺ ڂخڃؼ  ثی

 سځڇبفؼ ٰیټ ضبٸی ټٿ ثڅ ٰڅ ؼاٌشٻ اضشیبج ضٽبیشٵفی ؼوشبپ

  .ڀیىشٻ

 ٘ڃٶ ای ثبڀیڅ زځؽ ثڃؼ، ټٿ ضفٰز ثڇز ؼـ  ٰیبپ ٰڅ اڀٵبـ

 ثفای ؼڂـاڀی ِڃـر ثڅ ـا ؼوشً ڂ ثیبیؽ غڃؼي ثڅ ٍٰیؽ

  .ٍٰیؽ ٰٽفٺ ـڂی ٰفؼڀٻ آـاٺ

سٹع آٌځب، زځؽ ڀ٩ه ٠ٽی٫ اق ٠ٙف دیفاچځً ٍٰیؽٺ. آپ ٠ٙف 

  .ثڅ وف٠ز ضبٸٻ ـا ؼاٌز غڃة ټیٱفؼ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 656 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 غڃاة زی ؼیؽی؟  -

اي  ٰڅ اق اڂ خؽا ٌڃٺ، ڀ٩ه ٠ٽی٫ ؼیٵفی ؼـ ویځڅ آپ ثی

  :ٍٰیؽٺ ڂ ثب ِؽای ٴف٨شڅ ڀبٌی اق غڃاة ٸت قؼٺ

  !ضىبٺ -

چبیٻ ٴؿاٌز ڂ ثب خؽا ٰفؼپ ټٿ اق  ؼڂ ؼوشً ـا ـڂی ٌبڀڅ

 ثڅ ٸجً وذه اڀؽاغز؛ ڀٵبچی زٍٽبڀٻ ثڅ  غڃؼي،

ٌؽ،  ی ًٰ آټؽ ڂ ؼـضبٸی ٰڅ اق سػز ثٹځؽ ټیدڃقغځؽ

غٙبة ثڅ ټځی ٰڅ ؼـ ثڇز ـ٨شبـي ټبڀؽڄ ثڃؼٺ ڂ ثب س١دت 

  :ٰفؼٺ، ٸت قؼ ڀٵبچً ټی



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 657 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 اڂټؽڄ ثڃؼٺ ثفای اڂپ ثیؽاـر ٰځٻ.وب٠ز ؼاـڂچبسڅ.  -

  .اڂڀدب  ٴؿاٌشٻ

اي ـا ؼڀجبٶ ڂ ثڅ ویځی ـڂی دب سػشی ـویؽٺ.  اڀٵٍز اٌبـڄ

ای ڂ  څ قـؼ چٽفاڄ دځح ٌیفیځی غبټڅیٯ ٸیڃاپ ثكـٲ ڀڃٌبث

ٰځبـي ؼڂ ٠ؽؼ ٰذىڃٶ. غڃاوشٻ اق اڂ سٍٱف ٰځٻ ٰڅ ټځشٝف 

  .ڂاٰځً ټٿ ڀٽبڀؽ ڂ ثب دٍز ٰفؼپ ثڅ ټٿ، اق اسب٪ غبـج ٌؽ

یٯ ڀ٩ه ٠ٽی٫ ٍٰیؽٺ ڂ ؼوشٻ ـا ـڂی ٬ٹجٻ ٴؿاٌشٻ سب 

 وٽز ـا ؼوشٻ  آـاٺ ٌڃؼ. ًٔفثبپ سځؽ ڀبٌی اق ٰبثڃو

اٺ  ـڂی دبچبی خٽٟ ٌؽڄ اٌشځً،ثفؼ ثب  ڂ ٰفؼٺ ؼـاق ویځی

  .ٴؿاٌشٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 658 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

اٺ ڀجڃؼ اټب سب آغف آپ ویځی ـا چٽفاڄ ثب ؼاـڂچبیٻ  ٴفوځڅ

 وځٵیځی. ٴؿاٌشٻ سػز دبییٿ ـا غبٸی ویځی  غڃـؼٺ ڂ

 ڂ ثڃؼٺ ڀػڃاثیؽڄ قیبؼی ټؽر ٰڅ ثڃؼ آپ اق ضبٰی زٍٽبڀٻ

   .آټؽ ټی غڃاثٻ چٽسځبپ

ای  ڇڃڄـاق ٍٰیؽٺ ڂ ثب ثبال ٍٰیؽپ دشڃی ڀفٺ ٬ؼؼـ خبیٻ 

 ثیٿ ټفا  ای ٰڅ ٰیبپ ثب سدىٻ ِطځڅ .ـڀٳ، زٍٽبڀٻ ـا ثىشٻ

 ڂ ٴٍڃؼٺ زٍٽبڀٻ وفی١ب ثڃؼ، اڀؽاغشڅ ٴیف اسب٬ً ؼـ ڂ غڃؼ

  :ٴ٩شٻ غڃؼٺ ثڅ غٙبة ٸت قیف زٍٽبڀٻ ټبٸیؽپ ثب

  .٨٭ٗ و١ی ٰٿ ثػڃاثی، ثڅ زیكی ٨ٱف ڀٱٿ -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 659 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثبـ و١ی ٰفؼٺ ثب سّڃـ اټیف،  ؼڂثبـڄ زٍٽبڀٻ ـا ثىشٻ ڂ ایٿ

  .٨ٱف ثڅ ٰیبپ یب ثفاؼـي ضىبٺ ثڅ غڃاة ـڂٺ ثؽڂپ

***  

 ڂ ًٰ  زٍٽبڀٻ ـا ٰڅ ٴٍڃؼٺ، وب٠ز چٍز ِجص ثڃؼ.

 ٰفؼپ ټفست اق ده. ٌؽٺ ثٹځؽ خب اق ڂ ؼاؼٺ سځٻ ثڅ ٬ڃوی

 غبـج اسب٪ اق ڂ ٍٰیؽڄ ټڃچبیٻ ثڅ ای ٌبڀڅ غڃاثٻ، سػز

 ڂ ـ٨شٻ ؼوشٍڃیی وٽز ا٘فا٦، ثڅ ڀٵبڄ ثی ڂ ټىش٭یٻ. ٌؽٺ

ـسٻ، ٌٱٽٻ ـا سػٹیڅ ڂ اق ِڃ ڂ زؼو ٌىشٿ اق ده

  .ؼوشٍڃیی غبـج ٌؽٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 660 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ٷ ڂ٬شٻ ـا ٰفؼٺ ثڅ خبی ٨ٱف، ثب ٠ٽٰٻ ؼاٌشٻ ٠بؼر ټیٰٻ 

 ثٵؿـاڀٻ...

ثڅ وٽز دؿیفایی ـاڄ ٴف٨شٻ. ٰیبپ ثڅ اضشٽبٶ ثىیبـ غڃاة 

ثڃؼ. ؼاغٷ آٌذكغبڀڅ ٌؽٺ ڂ دیً اق چفزیك زبی ـا ؼٺ 

ٴؿاٌشٻ. ؼـ یػسبٸً ـا ثبـ ڂ ثب ڀٵبڄ ثڅ ټطشڃیبسً، ٌیٍڅ 

  .٠ىٷ ڀ٩ّڅ ڀیٽڅ ـا چٽفاڄ ثب یٯ ٬بٸت ٰفڄ ثیفڂپ ٍٰیؽٺ

٥ڃٶ زبی ـیػشٿ ثفای غڃؼ ثڃؼٺ ٰڅ ِؽای ٰیبپ ټڃخت ټٍ

  :ٌؽ وٽز ادٿ آٌذكغبڀڅ ثسفغٻ

  .ثفای ټځٻ ثفیك یٱی -



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 661 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

چبی ټفسجً ڀٍبپ  ڀٵبچً ٰفؼٺ؛ ټڃچبی ٌبڀڅ ٰفؼڄ ڂ ٸجبن

  .ؼاؼ ټؽر قیبؼی اوز ٰڅ ثیؽاـ ٌؽڄ ټی

  .والٺ، ثبٌڅ -

چبی ټیك  ثؽڂپ دبوع خڃاة والټٻ، یٱی اق ِځؽٸی

ی غڃؼي ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ دٍشً ڀبچبـغڃـی ـا ثفا

 ٬فاـ ټ٭بثٹً ڂ ٰفؼٺ دف ثفایً زبی اوشٱبپ یٯ  ڀٍىز.

 ڀٍىشٿ ثب ڂ ٴؿاٌشٻ ټیك ـڂی ڀیك ـا غڃؼ ثفای. ؼاؼٺ

 ٰڅ اڂ ثڅ. ٴف٨شٻ غڃؼ ثفای ٠ىٷ دف ٸ٭ٽڅ یٯ ټ٭بثٹً،

 ڀٵبچی ٌڃؼ غځٯ سب ٰفؼ ټی ثبقی زبی اوشٱبپ ثب  ؼاٌز

  :قؼٺ ٸت ڂ اڀؽاغشٻ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 662 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

  االپ ٬فِی ڀؽاـٺ؟ -

  :قؼ ٸت زٍٽبڀٻ ثڅ ای غیفڄ ڀٵبڄ ثب  وفي ـا ثبال ثفؼ ڂ

  .وب٠ز ؼڂاقؼڄ -

اق غیفٴی ڀٵبچً ٨ٱف ٰفؼٺ ٌبیؽ ٠یجی ؼـ ٜبچفٺ ؼیؽڄ ڂ 

 ثڃؼ ا٨شبؼڄ ِڃـسٻ ثڅ ای ٸٱڅ  ؼوز ثڅ ِڃـسٻ ٍٰیؽٺ سب اٴف

 سب ڀڇبیز اي ثٹځؽی ٰڅ ٰڃسبچٻ ټڃچبی وذه. ٌڃؼ سٽیك

ٵبچً ـا اق ټٿ ڀ. یؽٺٍٰ ؼوشی ـا ـویؽ ټی چبیٻ ٴڃي دبییٿ

ٴف٨ز ڂ اوشٱبپ زبیً ـا ثفؼاٌز ڂ ثٹځؽ ٌؽ. ؼاٌشٻ ثڅ 



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 663 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 آٌذكغبڀڅ اق  ٰڅ ٰفؼٺ ټی ڀٵبڄ ٤فیجً  چبی ٠دیت ڂاٰځً

  .ٌؽ غبـج

اثفڂچبیٻ اق س١دت ثبال دفیؽ. سٱٹی٩ً ثب غڃؼي ټٍػُ 

   !چیر ؼٸیٹی ٌؽ؟ ثی ڀجڃؼ! ټثال زفا ثبیؽ اق دبی ټیك ثٹځؽ ټی

ٸی سٱبپ ؼاؼٺ ڂ ټ٥ٍڃٶ غڃـؼپ غیب وفی ثڅ ڀٍبڀڅ ثی

 خٽٟ ـا و٩فڄ ٌؽ،   ٰڅ سٽبٺ اٺ ٌؽٺ. ده اق آپ ِجطبڀڅ

 ٰیبڀی اق ٨بِٹڅ ثب ڂ ـ٨شٻ دؿیفایی ثڅ. ٍٰیؽٺ آة ـا ٸیڃاڀٻ  ڂ

  .ٰفؼٺ ـڂٌٿ ـا سٹڃیكیڃپ ثڃؼ، ټ٥ٍڃٶ سٹ٩ځً ثب ٰڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 664 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثڅ ؼاٌشٻ و١ی ڂ  ٰفؼٺ چب ـا ثبال دبییٿ ټی چؽ٦ ٰبڀبٶ ثی

آڂـؼ  ـا اق ٴڃٌی ثبال ڀٽی وفي ٻچ ثبڀیڅ یٯ ٰڅ ٰیبڀی

سڃخڅ ثبٌٻ. ؼوز آغف سٹڃیكیڃپ ـا غبټڃي ڂ ثب ٸطٿ  ثی

  :ای غٙبثً ٴف٨شٻ خؽی

 ڂ ایٻ ٤فیجڅ ؼڂسب ٰځیٻ ٨ٱف ټیٵی ثبـ یڅ زشڅ؟  ټ١ٹڃٺ چىز -

 ٴیفی ټی ٬یب٨څ ټٿ ثفای ث١ؽ ٰځیٻ، سٽڃٺ ڂ ټبڄ ایٿ آـاټً سڃ

  . قڀی ټی ضف٦ سځؽ ڂ

 غبټڃًٌ  اي ثیفڂپ ٍٰیؽ ڂ ثبالغفڄ وفي ـا اق ٴڃٌی

 آـاټٍی ثب ڂ ٴؿاٌز ټجٷ خٹڃی ټیك ـڂی ـا ٴڃٌی. ٰفؼ

  :ؼاؼ ټفا خڃاة ٠دیت



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 665 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

   ...ای ٴف٨ز زڅ ٬یب٨څ  -

ضف٨ً ثب ِؽای قڀٳ غبڀڅ ٬ٟٙ ٌؽ. ڀٵبچً ـا اق ټٿ 

ٴف٨ز ڂ چفؼڂ ثبچٻ ثڅ ؼـ غیفڄ ٌؽیٻ. اق خب ثٹځؽ ٌؽٺ ٰڅ 

ٺ ثفؼاٌز ڂ ثجیځٻ ٰیىز اټب اڂ قڂؼسف اق ټٿ ثڅ وٽز ؼـ ٬ؽ

  :ٴ٩ز

  .ٰځٻ ثٍیٿ سڃ، غڃؼٺ ثبق ټی -

ثبـ ثب ٰڃثیؽڄ  چبی آـاٺ ـاڄ ٴف٨شٻ ٰڅ ایٿ دٍز وفي ثب ٬ؽٺ

« چیٿ»چبی ټطٱٻ ثڅ ؼـ، سفویؽڄ ٠٭ت دفیؽٺ ڂ  ٌؽپ ٔفثڅ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 666 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

 ثیفڂپ ثڅ ڀٵبچی ؼـ ثبالی زٍٽی اق ٰیبپ  ٍٰؽاـی ٴ٩شٻ.

  :ثفٴٍز ټٿ وٽز ثفا٨فڂغشڅ زڇفڄ ثب وذه ڂ اڀؽاغز

  !ی اسب٬زثفڂ سڃ -

اٺ  چب ثڅ ؼـ، ؼوشٻ ـا ـڂی ویځڅ ثب ٰڃثیؽڄ ٌؽپ ټدؽؼ ٔفثڅ

  :ٴؿاٌشٻ ڂ سفویؽڄ ٸت قؼٺ

 ٰیڅ؟  -

  !ثفڂ سڃی اسب٬ز ضڃا -

٬ّؽ ـ٨شٿ ڀؽاٌشٻ اټب سطٱٻ ڂ خؽیز ٰالټً ثب٠ث ٌؽ 

چبیٻ وٽز اسب٪ سځؽ ٌڃؼ. ڂاـؼ اسب٪ ٌؽٺ اټب  ڀبغڃؼآٴبڄ ٬ؽٺ



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 667 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

و١ی ٰفؼٺ ث٩ڇٽٻ ؼـ ـا ڀجىشٻ ڂ ثب وفٮ ٍٰیؽپ ثڅ ثیفڂپ 

ٌػُ دٍز ؼـ ٰیىز؟ اق آڀدب ثڅ غب٘ف ڂخڃؼ ـاچفڂ ؼـ 

ٌؽ اټب ِؽای ثبق ٌؽپ ؼـ، ثب ِؽای ڀىجشب  ڂـڂؼی ؼیؽڄ ڀٽی

  :ثٹځؽ ٰیبپ چٽفاڄ ٌؽ

 زڅ غجفسڅ؟  -

ثب ِؽای آٌځبیی ٰڅ ٌځیؽٺ اضىبن ٰفؼٺ زیكی ؼـ ؼٸٻ ٨فڂ 

  .ـیػز ڂ ٔفثبپ ٬ٹجٻ اق سفن ڂ اٜٙفاة سځؽ ٌؽ

ثیځٻ ضىبثی سڃی ڀجڃؼ ټٿ غڃؼر ڂ  ڃزیٯِ، ټیثَڅ ؼاؼاي ٰ -

 ضؽی ثڅ  ثبال ٍٰیؽی. غڃڀڅ آڀسځبڀی ڂ ټبٌیٿ آڀسځبڀی!



استیصالرمان   

اکیریاناز نسترن اثری   

انجمن نودهشتیااختصاصی   

 

 668 کپی برداری از متن و محتوای رمان ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت!هرگونه    

 

ثبق غڃثڅ یڅ  .ڀٽیبی ؼاؼٌز اوش٭جبٶ ؼیٵڅ ٰڅ ٌؽی ټ٥فڂـ

ر ؼاؼی ڂٴفڀڅ ثفای ؼیؽڀز  آؼـوی ثڅ ټبټبپ اق غڃڀڅ

  !ټڃڀؽیٻ ټی ټ١دكڄ ټځشٝف  ثبیؽ

ب ِؽای ټطٱٻ چبیٍبپ ـا سّڃـ ٰځٻ اټ سڃاڀىشٻ زڇفڄ ڀٽی

ای  ٰیبپ، ثف غال٦ آپ ِؽای آٌځب چیر ٌڃغی یب ټڇفثبڀی

  :ؼاغٹً ؼیؽڄ ڀٽیٍؽ

  !اٴڅ ؼیؽی ټیشڃڀی ثفی -

ؼیؽټً. ثبیؽ  س١ٹٷ ثیٍشف ـا خبیك ڀؽاڀىشٻ. ثبیؽ ثب زٍٻ ټی

 چبیٻ ٰبثڃن ٌػُ ؼیؽٺ ټی ثبیؽ  ؼیؽٺ ٰڅ غڃؼي ثڃؼ! ټی
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 ؼـ ِطجز اق ٰیبپ ٰڅ ضىبټی ثبیؽ! ثڃؼ قڀؽڄ آؼٺ یٯ

ٰفؼ ڂ خك ثؽی زیكی اق اڂ  اي ټٽبڀ١ز ټی ـاثٙڅ

  .ؼیؽٺ ټی غڃؼ زٍٽبپ ثب ـا آټؽ ڀٽی  یبؼٺ

اٺ ـا آـاٺ  چبی وىز ٌؽڄ اق الی ؼـ غبـج ٌؽٺ ڂ ٬ؽٺ

  :وٽز دؿیفایی ٍٰیؽٺ

  ...ڀجڃؼ ټٿ ثڇز وبغشڅ، ثكـٲ ٰڃزیٱی یبؼر ـ٨ز   -

زٍٻ ؼـ زٍٻ ٌؽپ ټځی ٰڅ ڂوٗ دؿیفایی ایىشبؼڄ ثڃؼٺ ثب 

ثٹځؽ ٬بټز زٍٻ اثفڂ ټٍٱی ثب ٰز ٌٹڃاـ ـوٽی  آپ دىف
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ټٍٱی ـڀٳ، ټڃخت ٌؽ ضف٦ ؼـ ؼچبڀً ثٽبڀؽ ڂ زځؽ 

  .ای غیفڄ ثڅ چٻ ثٽبڀیٻ ثبڀیڅ

ٰیبپ ٰڅ ټشڃخڅ غیفٴی ضىبٺ ٌؽڄ ثڃؼ، ـؼ ڀٵبچً ـا ؼڀجبٶ 

چب ڂوٗ دؿیفایی  ٰفؼ ڂ ثب ؼیؽپ ټځی ٰڅ چٽبڀځؽ ټجڇڃر ٌؽڄ

  :ایىشبؼڄ ثڃؼٺ قیف ٸت ٤فیؽ

  !ثیفڂپ ڀیبی ٴ٩شٻ ثڇز -

 اق آپ ټڃخڃؼ آٌځب زٍٻ ثٵیفٺ. زٍٻسڃاڀىشٻ  اټب ټٿ ڀٽی

ټٍٱی ـڀٵً، ثف٬ی ٠دیت ؼاٌز! ثف٬ی ٰڅ اق آپ چبی 
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 ٘ځیٿ چبیٻ ٴڃي ؼـ ٰڅ ِؽایً  سفوبڀؽ. ٨بِٹڅ چٻ ټفا ټی

  :ثفؼاٌشٻ ٠٭ت ثڅ ٬ؽټی اغشیبـ ثی اڀؽاغز،

  !ضڃا؟ -

چبی  ـیك ټیٽیٯاق ِؽایً قثبڀٻ ثځؽ آټؽڄ ثڃؼ. ؼاٌشٻ ـیك ثڅ 

ٴؿـاڀٻ ٰڅ ثب ثبال ثفؼپ ڀبٴڇبڀی  ِڃـسً ـا اق ڀٝف ټی

ای  چبیً، ٌفڂٞ ثڅ ٧ٰ قؼپ ٰفؼ. ٸجً ثڅ غځؽڄ ؼوز

 ڂ ؼڂغز ٰیبپ ثڅ ـا سځؽي ڀٵبڄ  سفوځبٮ ثبق ٌؽ ڂ ؼـ آغف

  :ٴ٩ز ثٹځؽی ِؽای ثب
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ثیځٻ قپ وبث٭ٻ ثب ؼاؼاٌٻ ـیػشڅ ـڂچٻ! ثفای  ثفاڂڂ! ټی -

جیځی! ټٍػُ ٌؽ، سجفیٯ ټیٵٻ ٌؽ ټٿ ڂ ث چٽیٿ ـڂر ڀٽی

  !ثڇشڃپ

ای ثڅ  چبی ؼـ چٽً ـا ٸطٝڅ ٰیبپ ِڃـر ثفا٨فڂغشڅ ثب اغٻ

ټٿ ثڇز قؼڄ ؼڂغز ڂ وذه ثب چٷ ؼاؼپ ضىبٺ ثڅ وٽز ؼـ 

  :ڂـڂؼی ٤فیؽ

   !ثجف ِؽار ڂ -

٬ٙفڄ اٌٱٻ زٱیؽ. آپ ټفؼ ڀیبټؽڄ ؼاٌز ټفا ټطٱڃٺ ثڅ زڅ 

ٌؽڄ دبچبیی ٰڅ اق ٌؽر ٌڃٮ وىز   ...ٰفؼ؟ زٙڃـ ټی
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 ثفای  ثڃؼڀؽ ـا ثڅ وػشی ثڅ ٘ف٦ اسب٪ ثڅ ضفٰز اڀؽاغشٻ.

 ٰبي. ٴف٨شٻ ؼچبپ ټ٭بثٷ ـا ؼوشٻ اٺ، ٌؽڄ ـچب چ٫-چ٫ ٰځشفٶ

 ثب! ٌؽٺ ڀٽی غبـج اسب٪  اق ڂ ؼاؼڄ ٴڃي ٰیبپ ضف٦ ثڅ

. ٰفؼٺ دفڂاق سػز وٽز ڂ قؼٺ ٩٬ٷ ـا ؼـ اسب٪ ثڅ ڂـڂؼٺ

شٻ ڀدبث څث ٰڅ سڇٽشی غب٘ف ثڅ ڀڅ آټؽ؛ ڀٽی ثځؽ ای ٸطٝڅ اٌٱٻ

ثبـڄ غب٘فار آپ دىفٮ ٌڃٺ  قؼڄ ثڃؼ، ثڅ غب٘ف چدڃٺ یٯ

  .ٴفیىشٻ ټی

 آټؽڄ یبؼٺ  چبی قڀؽٴی سٹػٻ ـا یبؼٺ آټؽڄ ثڃؼ... سٽبٺ ِطځڅ

 آڂـؼ، ټی ثځؽ ـا ڀ٩ىٻ ؼاٌز چ٫-چ٫ ٰڅ ضبٸی ؼـ  .ثڃؼ

 ثٹځؽ خب اق ؼ٨شفٺ، ٍٰیؽپ ثیفڂپ ثب ڂ ثفؼٺ ثبٸً قیف ـا ؼوشٻ
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ىشٻ. ِؽای ؼاؼ ثٹځؽ ٰیبپ ڀٍ ؼـ دٍز غڃؼٰبـ، ثفؼاٌشٿ ثب ڂ

  .ټڃخت ٌؽ اق خب ثذفٺ

 !ٴڃـر ڂ ٴٻ ٰٿ چٽڃپ خڇځٽی ٰڅ ثڃؼی -

چب،  چبیٻ ـڂی ٴڃي ؼ٨شف اق ؼوشٻ ا٨شبؼ ڂ ثب ٨ٍفؼپ ؼوز

 ټفا ـڂق آپ سٽبٺ  ـضٽی و١ی ٰفؼٺ اق یبؼ ثجفٺ زٙڃـ ثب ثی

رمان فروشی است برای کامل فایل و ادامه  .ثڃؼ ف٨شڅٴ دبیً قیف

 !اطی های نویسنذه مراجعه کنیذخریذ نسخه کامل به یکی از راه ارتب

 93388388390 بح:ڂاسى

 .akbariyannastaran ایځىشبٴفاٺ:

 n_akbariyan_25 سٹٵفاٺ:

https://instagram.com/nastaran.akbariyan?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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 آثاس ًَیسٌذُ:دیگش 

 تاسش آفتاب )چاپی(سهاى 

 (چاپی)هخوَس ضةسهاى 

 )فشٍضی(تیشسهاى 

 )فشٍضی(تجسذهطتشک سهاى 

 شًثص قث هطتشک  سهاى

 پشتقال کالسهاى 

 یذک کصسهاى 

 تاجِ هَری گشیسهاى 

 هطکالت تلخ تذٍى هینسهاى 

 داستاى چاج ضذُ هعَقِهجوَعِ 

تِ  سایگاى سهاى ّای جذیذ، تِ ًَیسٌذُ پیام دّیذ! دسیافت لیٌک پاست گزاسیتشای 

علت جلَگیشی اص سَاستفادُ افشاد سَدجَ اص سهاى، دس اًتْای سهاى فشٍضی تَدًص 

 سد.ًذا ذگاى سهاىخَاًٌتِ تَّیي صذی رکش ضذُ ٍ ایي اهش ّیچ ق


